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Tedbirinden 

Bu Esasa 

Sadece Bir Tasarruf 

İbarettir ve Fiyatlar 
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1 Asker Getiren 
= Nazi Gemileri 

Batırlldı 

İngilizler Vaziyete · 

Hakim, Almanlarm 

Zayiatı Aqır 

. 
! İngiliz Zırhlılarına 

Hücumlar Yaplldı 

-

Koordinasyon 
Heyetinin Üç 
Yeni Kararı 

· Bir Habere Göre 

Hava Yoliyle 11500 

Asker Nakledilmiş 

Tayyarelerle nakledilen paraşiitçü kıtaat, bu şekilde indiriliyor; 1 - Havada , paraşüt henüz açılın ış '·aziyette. 2 - Yere iniş. 

Yol lnşasma Y arıy .in 

'Aletler l'iin Hükumete 

Beyanname Verilecek 
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Ankara, 22 (A.A.) - 'l'icaret 
Vekaletinden tebliğ edilmistir: 

Kahire, 22 (A. A.) - Orta şark 
İngiliz umumi karargahının teb-ı 
Jiği: 

Dün bütün gün yeni Alman 
paraşütçü dalgaları ve tayyare 

Askeri Vaziyet 

P~raşütc;ülerle Hava 

Piyade T eşkilatmın Gıda maddeleri istihsalatında 
halkımız tarafından gösterilen 
israftan kaçınma şuur ve tema
yülüne iktısadi ölçüdP. bir im - Ticaret Vekili Mümtaz Okmcn 
kan temin etmek maksadivle 
şimdilik Ankara, İstanbul ve · İz-1 S d• 
mir şehirlerinde bir ekme.f{in ı Bulgarlar emen ıre 
tartısı bin gramdan (950) grama 

ile taşınan Alman askerleri Gi- H k' l I . 
rit ada'!ının muhtelif nokta1arın- ı arpte ı Ro erı 
da karaya inmiye devam etmiş-
lerdir. Yunan kıtaatının ve Girit- Askeri mütehass~ımız yazıyor 
illerin yardımiyle bütün Britan-

indirilmiş~ir. . ve Tacoz Adalarını 
Bu şehırlerde ekmek fıyatları 3' 

ya ve Yenizelanda kc.vvetleri 
mükemmel bir surette hareket 
etmişlerdir. Muhteşem cesaret ve 
hamle ile muharebe eden impara
torluk kuvvetlerimiz ve rnütte. 
fikleri muvaffakryetle tetevvüç 
eden üç mukabil taarruz yapmış. 

yeni tartıya göre mahalli beledi- •• 1 Ett• 
yelerce yeniden tesbit ve tenzil ŞCJG 1 
edilecektir. 

Bu tedbir ile vatandaşların ih
tiyaçları nisbetinde ekmek satın 
almaları hakkı tahdit edilmiş de
ğildi~. 

Koordinasyon Heyetinin 
yeni kararları 

Ankara, 22 (TAN) - Milli 
Korunma Kanununa müstenit o
larak Koordinasyon Heyeti tara
fından üo. yeni karar dı:ıh:ı veril
miştir. Bu kararları bildiriyo -
rum: 

1 - Ziraat Bankasına Milli 
Korunma sermayesini temin et
mek için icabında bono çıkar -
mak salahiveti verilrnistir. Bu 
bonolara Maliye Vekili kefil o
lacaktır. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. ]) 

AFRiKA CE~HESi 

Habeşistanda 

Temizlik 
Devam Ediyor 

iki ltalyan Tümeni 

Muhasara Edildi, 4 

Bin Esir Alındı 

!ardır. 
Sofya, 22 (A.A. - "Off': Bul

gar kıtalarının bu son JitÜnlcrdc 
E_ge denizinde Semendire ve Ta- Düşmanın zayiatı dün ve ev
şoz adalarını işgal ettikleri rcs- velkinden daha ağır plmuştur ve 
men bildirilmektedir. karanlık basarken vaziyet bütün 

-- o- - bölgelerde memnuniyeti mucip 
Sovyetler Birliği, İhtiyat bir halde idi. Yalnız Malemede 

Erlerı· Manevra İçin Silah düşman muvakkaten tutunmıya 
muvaffak olmuş bulunuyordu. 

Altma Çağırdı Şimdi buradaki vaziyete de niha-
Moskova. 22 (A. A.) _Askeri yet verm~k ici.~ harekat devam 

"Krasnaja Evesta" ~azetesi, Sov. ~t:n.ekteuır. D~şmanm havad.~n 
yetlcr Birliği dahilindeki ihtiyat ınışı devam edıyor. Fa~~t duş
ların manevralar için silah altına 1 manın ?avad~n naklettıgı kıta-
çağırılmıya başladı'"nı yazıyor. ları denızden ıhraçlar ~ap:na.~ sı.;-. ,;• · · _ (Devamı: Sa. a, !)u. öJ 

G iritte, A~an hava piyade-
leriyle, Ingiliz ve Yunan 

askerleri arasındaki muharebe 
de\'am ediyor. Almanlar birinci 
giln adanın garp sahillerine 3000 
kadar asker indirmi5lerdir. Bun
lardan ilk inen 1500 ü öldürül -
müş~ Yeya esi~ edilmi~tir4 İkinci 
ı:ün Kandiya ve Suda sahillerine 
ile;, dört bin asker daha indiril
miş, bu suretle iki günde indir
dikleri asker miktarı 7 - 8000 e 
varmıştır. Alınan askerleri ile 
beraber ayrıca adaya tank, top, 
mitralyöz vesaire gönderilmiştir. 

Hava piyade teşkilfıtmı Alman
lar evveıa A vusturyada, sonra 
Non·eç ve Holandanın işgalinde 

kullanmışlar, İngiliz ve Amerika
lılar da onlardan görerek para
şü tçil miltrezeler teşkiline teşeb
büs etm~lerdir. 

Sonu: S . 4: ı;;n. 3 

, . 

Kahire, 22 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz umumi karargahının teb
liği: Sollum mıntakasında 2~/2~ Suriyede harekatta bulunduğu bi ldirilen hür Fransız km•vctlerine mensup motörlü bir müfreze 
Mayıs gecesi zı,rhlı kuvvetlerımı
zin ileri unsurları Sollum tepe -
sinde bulunan bir düı:ıma.n kara
kolunu tahrip ederek üç Alm~rn 
tankını hareketten iskat ctmış-
lerdir. 

1 
. 

Bu mıntakadaki devriye erı.
miz şiddetli taarruzi faaliyetlerı
ne devam ediyorlar. 

1 
· 

Habeşistand'a Amba - A_ aııı 
mmtakasında vaziyet tamamıylc 
sakindir. 

AnkaradadünGece 
Bir Sinema Binası 

Tamamen Yandı Gondar rnıntakasında, Sudan 
müdafaa kuvvetıe:inc mcnds.':1~ Ankara, 22 !TAN Muhabirin -ı smda bulunan binanın bal -

·· ·· t 1 S 1 ıvannda us d ) B ·· cuzu am ar e ga c Simdi- _en. - . ugun s~at 19.30 da şeh- konunda oturanlar, yanan bir fil-
manla sıkı temastadırfar. d· e- rımızdekı halk sıncmasında bü _ min Halk sinemasının makine 
ye kadar göller mınt:ı.ka~dın '3

1 o('oo yük bir yangın olmuş ve sinema dairesinin arkasından aşagvıya a-
d h beler e ' lb' ·ı ·· ·ı· · reyan e e~ mu are . ·i alınmış- ınası ı e muştemı atı tamamen tıldığını görmüşlerdir. Bu daki-

den fazla Italyan esıı ' t n .Yanmıştır. Yangının nasıl cıktı- kada makine devam etmekte ve 
!•r. ~imdi şimaldeı; v.e ce~~sı~-ı ~~ h.enüz kati şekil.de malfun de- sinemada halk film seyreylt.?
ılerlıyen kuvvetlerım~:- ~i.i man gıld.ır. Anc~k .. ateşıı; ilk çıktı_ğı mekteydi. 
da kalmıs bulunan !},ı P.!nıı _ dakıkada gor.up te ıtfı:ıiyeye ha _ Bu atılan film "Ulus .. ~azete
fırkasına karsı harekat m · et- 1 ber verenlerın söyledikleri şu- sinin ambarı üzerine düşmüş ve 
nivet ve.rici bir tarzda devam ı dur: - ahsap olan ambar ile içindeki 
mektcdir. Jti ~ .. "Ulus,, gaze~e~ivl.<' Cümhuri- matbaa levazımı ateş almıştır. 

SURIYENIN 
BUGÜNKÜ 
VAZİYETİ 

r·-· .. ····· yazan: ........... , 

~ Faik Sabri Duran 1 
: 1 . . 
=•••••••••••••••--••-•••H•••••••••u•-••••••I 

Suriye hadiseleri, günün mese
lesi olmakta devam ediyor. Ge
çen dünya harbindenberi Suri
yenin ne şekilde idare edildi -
ğini öğrenmek için bugün ü
çüncü sayfadaki makaleyi 

okuyunuz. 

(De\•aııu:Jja . ..S, SuA) vct Halk Partısı bınasının ara_ (Dc\·aıuı: Sa. 5, Sü. 4) J _.........._....._._._.._.... .,,,. 

SuriJ1ede 
VaziJ1el 

Vichy'ye Karşı 

Aleyhtarhk 

Her An Artıyor 

İrak'ta 

Üssü 

Habbaniye 

Almanlarm 

Hücumuna Uğradı 

('''''''"""""'"""""'"""""'"l 

1 Almanlar ! 
~ Fas'a da : 
: 

Yerleşiyor 

Bu Hav atiye Turist 

Akını 

Devam 

Fasılasız 

etmektedir 
-o--

Mrl. Brauchitsch 

Parise Gitti 

VichJ1'J1e 
Bir ihtar 
İngilterenin 

Harp Harekatı 
işkal Edilirse 

Fransız T opraklarma 

da Serbestc;e Karşı 

Hareket Edilecek 

Bir Fransız Vapuru 

Tevkif Edildi 

Londra, 22 (A. A.) - Suriye
den müstakil Fransız ajansına 
ıırelen bir telgrafa göre, müstakil 
Fransız kuvvetlerine iltihak eden 
Fransız alayının, Suriye yüksek 
komiseri General Dentz'in kuman 
dasındaki kıtalardan, Fitistinden 
gelecek muhtemel bir müdahale
yi önlemek için Lübnana ı:ı:irmek 
emrini almıs olan mühim bir te
sekkülün dümdarını teşkil edi
vordu. 

Ayni telgrafın i.lave ettiğine 
göre, Vichy hükumeti makamla. 
n. hatta Lübnana gelmis olan 
kıtalar arasında da hasmane vazi
yetlerle karsılşmaktadırlar. Ha
va nazırı General Bergeret'nin 
Suriyeyi ziyaretinin esas hedefi
ni, bu kıtalann Petain hükume
tine karsı sadakatlarınt temin et
mek teşkil etmektedir. 

Londra, 22 (A. A.) - Avam 
~amarasında beyanatta bulunan 

~ Ingiltere Hariciye Nazın Eden, 
İngilterenin harp harekatını iş · 
kal edecek herhangi bir hare. 
kete Vichy hükümeti tarafından 
müsaade edildiği takdirde, İngil
terenin askeri planlarını tatbik 
hususunda işgal altında bulunan 
ve bulunmyan Fransayı badema 
ayırdedemiyece.~ine dair Fran • 
sız milletine hitaben bir ihtarda 
bulunmuştur. Eden demiştir ki: 

"Britanya hükumeti Vichy hti 
kılmetinin hareket ve icraatını 
gözönünde tutmıya mecburdur. 
Eğer Vichy hükumeti düşmanla 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 5) Fas'taki Fransız " Valisi 
General Nogues 

1 
ilan edilen işbirliğini tatbik ede
rek harbi sevk ve idaremize za
rar verecek veyahut düşmanın 

Alman Halkı 

Arasında 

Londra, 22 (A.A.) - Alman -
ların Fransız Fas'ına nüfuzuna 
ait tafsilat Londrada öğrenilmek 
tedir. Almanlar Fas'a, sırf Alman 
!ardan teşekkül eden mütareke 
komisyonu delaletiyle yerleşmiş-

H t 1 k !erdir Bu komisyonda hiçbir I
O Ş n U SUZ U . ı ıaıy~ aza bu}~mam~ıttactı~. ~u , ı komisyonun ikı şu.b~sı ~~ı~ır. 

Biri bahri ve as;k~rıdır. Dıg~rı de 

B. A 'k 1 G . sınai ve iktısadıdır. Heyet azala
ır merı a 1. azetecı rı muhtelif noktalara yerleşmiş 

bulunuyorlar. Ayrıca tali komis
yonları da vardır. Azaların çoğu 
subaydır. Zannedildiğine göre 
bunların emrine bol petrol ve 
para verilmiştir. Diğer taraftan 
devamh surette turistler gelmek 

Müşahedelerini 

Anlatıyor 
Nevyork, 22 (A. A .) - " Nev- tedir. Bunlardan yüzlercesi Fran 

york Post" gazetesinin ve Overse- sız mıntakasına girmiş bulunmak 
an News ajansının muhabiri Hen- tadır. Bu turistler Alınan makam 
ry Vaughan, Almanyayı baştan lariyle sıkı temasta bulunuyorlar. 
başa ihata eden bir anket yap- Yüzlerce memuru bulunan ko -
mıştır: Henry Vaugham ezelim- misyonların Fas'ta ihdası olduk 
le diyor ki: 1 ça yenidır. 

"Almanlarla yaptığım bir cok Alman Başkumandanı 
şahsi temaslar neticesinde v.~r~ı- p . t 
ğım kanaate göre halkın buyuk arıs e 
bir kısmı, resmen söylenenler ve Paris, 22 (A.A.) - "Ofi" Al -
propaganda tarafinaarl teyit edi- man orduları öaşkumandanı Ma
lenler hilifınıı ltHleıf ve Mendi- reşal Voı:ı Brauchits~h d ün s~b~h 
sini çevirenler hakkında aerin bir tayyare ıle Bourget ye gelmıştır. 
inkisara uğramıştır. Gestaponun Mareşal . t~yyare meyd~nında 
faaliyeti. Parti teşkilatının cebir Fransadakı ışgal kuvvetlen ku -
ve tazyiki neticesinde muharebe mandanı General Von Slulpnagel 
saflarında vahdet görülmesine tarafından selamlanmıştır. Von 

rağmen Nazi reiiıninin basından 
beri Hitler etrafının bu derece 
teveccühten düştükleri kayde
dilmemişti. 

'Devamı: Sa. :l, Sil. 2) 

Brauchitsch yanında general 
Stulpnagel olduğu halde, kendi -
sine selam resmi ifası için gelmiş 
olan ihtiram kıtasını teftiş ettik
ten sonra Parisc gitmiştir. 

• (Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

harp gayretine yardım edecek bir 
harekete kalkar veya böyle bır 
harekete müsaade ederse, düş • 
mana nerede bulursak orada hü
cum için kendimizi pek tabii ola
rak serbest addedeceğiz ve artık 
askeri planlarımızın tatbiki hu -
susunda Fransanın işgali altında 
bulunan kısmiyle bulunmıyan kıs 
mı arasında hiçbir fark göıetmi
ye kendimizi mecbur addetmire 
ceğiz. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

Amerikada 

Malzeme Taşıyan 

Vapurların 

Edilmesi 

Himaye 

İsteniyor 
Nevyork, 22 (A.A.) - Gallup 

efkarı umumiye müessesesinin A
merika Birleşik devletlerinde, in 
giltereye harp malzemesi nakle
den vapurların himayesinde A • 
merika Birleşik devletleri do • 
nanmasının kullanılması mesele • 
si etrafında yaptığı son ·~:ıketin 
neticesi, ilk defa olarak, ı.n:1ıllanıl 
ma lehinde bir ekseriye\ ~i ter • 
miştir. Halkın yüzde 52 sL 'E
vet" cevabını vermiştir. \"i' •de 
41 "hayır" demiş, yüzde r ka 
rarsızlıklarını ifade eyk ir. 

(De\'amı: Sa. 5 "' 1) 
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De Fransa 
G. de Gaulle 
Fransası 

Bugtin Şark cephesinde, Afrika 
ve İngilterede General de Gaulle 
k'imandası alt.anda toplanan Hür 
Fransız kuvvetlerinin yekılnu 35 
b ini bulmuştur. G. de Gautıe, esa
ret altındaki Fransanm bir gün 
sıtltinip te-krar silAha sarılacağına 

kanidir. Ve İmparatorluğun bir 
kısmı da ıimdiden onun taratın -
dadır. 

Hür Fransa, daha bugün -
den, gazetelere, radyo is -

tasyonlarına, istihbarat servisle -
rıne sahiptir. 

Acaba bugün Parisin, veya Vi
c~1y'nin "Asi", "Mülteci" diye 
" ı.Jandırdığı adamlar kimlerdır? 
• . areketlerine nasıl, ne şekilde 
uaşlamışlardır?. 

Vekiller Heyetinin sükutun -
an, ve sulh konuşmalarının baş
ımasından birkaç saat evvel, M. 
ul Reynaud, General De 
aulle'ü Londraya göndermişti. 
Ukümet reisi, bu zamanlarda, 
~nüz mesai arkadaşlarını müca
t; ICnin zaruretine, ve mücadele 
nkiınının mevcudiyetine inan • 
rmıya çalışıyordu. Çünkü o, 
lassılia gemısinin, sağ ve salim 

t,.iarak emın bir limana varabi· 
1. ccgini, ve Afrikada da sonuna 
. adar mücadeleye karar vermiş 
ır cephenin kurulabileceğıni sa 

t .yordu. General De Gaulle ise, 
Londrada ilk temasları temin et
ıückle mükellefti. 

Bu "motürize harp" nazariyat
r .sının eserleri, Alman askeri 
ıekteplerinde okutulduğu hal -
e, Fransada meçhuldü. Bunun 

•t_ ındir ki, J.ı""'ransada onu tanıyan
Jl' pek azdı. 

Hele kitaplarının okuyucusu, 
men hemen hiç yok gibıydi. O, 

ıebusan meclisinin askeri komis
onunda, motörize harp taraftar
gı gösterdiği gün derhal sus
urulmuştu. Ancak Londraya git-
1esinden birkaç gün evvel, Paul 
cynaud ona, Fransız kabinesin
e bır mevki teklif etmişti. de 
;aulle, Bordcaux'dan Londraya 
Somme" nehri yoluyla geçme -
en, Fransanın elinde kalan son 

lir zırhlı fırkanın başında mu -
abi! taarruza girişmiş, ve o za

,,an Almanlar, ellerindeki bütün 
üprü başlarını teker teker kay -
etmiye başlamışlardı. Fakat ya-

zık ki, girişilen o büyük kavgayı 
aşarabilmek için, bir tek fırka 

n.ali değildi. 
Onun gibi daha on, yirmi fır

ka lazımdı. 

Londraya varışından sonra, 
fas'a çıkmalarına General No -
gous tarafından müsaade olun -
~11yan Massilia, yolcularının mu
rnsalatini bekliyen General De 
:::faulle, bir muvakkat komite teş 
kıl etmişti. 

llk günlerde, onun etrafına 
. oplananlar, Dunkerque'ten kur
lulabilenlerden, ve N orveçten 
geri çağırılanlardan ibaretti. 

Bu kuvvetlerden bir kısmı da, 
kısa bir müddet sonra, alelacele 
:eçhiz olunmuş, ve Brest'e sev -
kolunmuştu, Çünkü Paul Rey -
naud'nun fikri, Britanyada tu -
tunmaktı. Fakat Reynaud ve ar
kadaşları, daha Fransız sahilleri 
açıklarındayken mütareke habe
rini duydular, ve gemilerini yarı 
yoldan geri döndürdüler. Bunu 
müteakip, en son Ingiliz kuvvei 
;eferiyesiyle birlikte 'Brest" ten, 
Nantes'ten, Saint - Nazaire'den, 
Lorient'tan kaçabilen birçok mü! 
teciler de Gaulle'e iltihak etti. 

* * O sırada, - Alman makam
larının ufak sandalları de

nize açılmaktan şiddetle menet -
melerine rağmen - binlerce Fran 
sız genci, General de Gaulle'e il
tihak karariyle Fransadan ayrıl 
mıya başlamışlardı. 

Fransız - Alman murahhasları 
tarafından Rethondes'de, müta -
rekenin imzalandığı saatte, diğer 
birçok gemiler de, Ingiltereyle 
yan yana harp etmiye koşan Po
lonya alaylarını Belçika gönülliıle 
rini, ve Fransanın kat'i mağhl -
biyeti hükmüne iştirak etmiyen 
binlerce Fransızı Port Vendreo -
dan Britanyaya taşıdılar. 

Böylelikle, şark cephesinde, 
Afrika ve Ingilterede General de 
Gaulle kumandası altında topla
nan hür Fransız kuvvetlerinin 
yekılnu, 35 bini bulmuştur. 

Şüphesiz bu büyük kavgayı 
başarabilmiye, bu kuvvet kat'iy
yen kafi değildir. (20) harp ge -
misi, ve Suriye ile şimali Afri -
kadan hayatları pahasına kaçıp 
gelen (1000) tayyareci de Fran -
sayı Almanların elinden kurtar -
mıya yetişmez. Esasen hür Fran 
sız kuvvetleri, diğer Fransızların 
yardımı olmadan ve tek başları
na bu büyük vazifeyi başarabile-

ceklerini hiçbir zaman iddia et -
memişlerdir. 

G. de Gaulle, esaret altında -
ki Fransanın bir gün silkinip tek 
rar sil8.ha sarılacağına inanmak
tadır. Ve bu kalkınmanın yakın 
olacağına kanidır. imparatorlu -
ğun bir kısmı şimdiden onun ta -
rafındadır: Kameran, Çat, Gabon, 
bütün hattıüstüva Afrikası, Hin· 
diçini ve Okyanus adalarının mü 
him bir kısmı ... 

Artık bugün bütün dünyada 
hür Fransız teşkil§tları kurulmuş 
tur. Geçen yılın ıkincı kanunu -
nun birinci günü, Londradaki 
Fransız radyosu her şubenin bi -
rer beyannamesini okumuştur. 

Birkaç hafta evvel de, G. de 
Gaülle ıdaresinde bir Impara -
torluk şiırası kurulmuştur. Bu, 
şüra, hür Fransız topraklarını i
dareye memurdur. Ve bu şüra, 
Fransız halkının kendi fikrıni 
açıkça söy !emek hakkını kaza -
nacağı günden itibaren, şimdi ida 
resine aldığı topraklar uzerinde
ki mesuliyetin hesabını vermiye 
amade bulunduğunu söylemek -
tedir. 

Şiıra, daha şimdiden, Ingiliz, 
ve Amerikan hukiımetleri ";arafın 
dan tanınmıştır. 

G. de Gaulle'ün en yakın me
sai arkadaşları, şarktakı mümes
sili general Cartroux1 Visamiral 
Le Muselier, ve profesör Andrc 
La Barthe'dir. 

Andre La Barthe'in büyük bir 
muvaffakıyetle basardığ ı en mü1 
kül vazifelerden birisi de, N'or -
mandie vapurunun yolcularını 
rahatsız eden ihtizazlı pervane tc 
sisatını değiştirmek olmu~tur. 

* * 
Yukarıda, hür Fransanın ken 

di radyo istasyonları, ga
zete ve istihbarat servisleri oldu
ğunu yazmıştık. Bunlar, ciddi, 
ve mühim bir hareketin ayrılmaz 
parçalarıdırlar. 

Gündelik Francc gazetesi Lon
drada basılmaktadır. llk numara
sı, 26 ağustosta çıkmıştır. 

Andre La Barthe tarafından i
dare olunan aylık hür Fransa 
mecmuası da yine Londrada in -
tişar etmektedir. Ve bu mecmu
anın emri altında birçok radyo 
istasyonları mevcuttur. 

Amerikadaki: "Her şeye rağ
men Fransa" hareketini yapan 
grup, haftada iki defa "Boston 
Vrul" dan, yani üniversite radyo 
istasyonundan, ve General de 
Gaulle grubu da, Londradaki B. 
B. C. istasyonundan muntaza -
man neşriyat yapmaktadır. 

Şark memleketlerindeki hür 
Fransız teşekküllerinin neşir va
sıtaları da Hindistanın Ceercee -
Bombay radyo istasyonudur. 

Bundan başka Radio - Levant, 
radyo istasyonu, her gün, hür 
Fransa davası lehinde neşriyat 
yapmaktadır. 

Hür Fransanın neşriyat büro
su, Havas'ın Londradaki mümes 
silleri tarafından kurulmuştur. 

Bütün bunlardan maada, hür 
Fransanın. sürpr.iıı:ler teşkil ede
bilecek, gizli iht~at kuvvetleri 
saklamış bulunması da muhte -
meldir. 

E[:er bütün bunlar, hiç yoktan 
başarılabilmişse, bunun sır ve 
hikmeti, herkeste bunu kurmak 
arzusunun mevcudiyeti, ve bu 
hareketin de, bütün Fransızların 
ruhlarında gizlenen şiddetli bir 
kurtuluş arzusuna tercüman ol -
masıclır. 

BELEDİYEDE 

Şehre Yeniden 1100 

Lcimba Takdacak 
Belediye, şehrin muhtelif semt 

!erine yeniden 1100 lamba tak
tıracaktır. Üsküdara, 70, Eminö
nüne 81, Kadıköye 96, Beyoğlu. 
na 110, Beykoza 33, Beşiktaşa 3, 
Eyübe 4, Bakırköye 8, Sarıyere 
26, Fatih ve adalara 12 lamba ko
nulacaktır. Di~er lambalar da 
muhtelü yerlere takılacaktır. j 

Boğaza otobüs seferleri - Be
lediye yaz mevsiminin başlaması 
üzerine halkın Boğaziçine ııidis 
ve dönüşünü temin etmek için o
tobüslerin seyrüsefer müddetini 1 

uzatmıştır. Her kece Boğazicine' 
saat 12 ye kadar otobüs işlemesi
ne müsaade edilecektir. 

Yıldız Korusu~ Belediye, Yıl
dız korusunun halkıt ·a~ı\masına 
karar vermiştir. Koru halka a
çıldıktan sonra şehir bandosu da 
sık sık koruda milli parçalar çala
caktır. 

Mevlevi Müzesi - Belediye 
Galatadaki Mevlevi tekkesini ta
mire karar vermiştir. Tekke ta
mir edilip boyandıktan sonra bir 
"Mevlevi Müzesi" haline tiraj( e. 
dilecektir. Buraya müzelerdeki 
mevcut Mevleviliğe ait eşya ve 
eserler konulacaktır. 

Sığınaktan 
Evvel Siperler 
Kazdırdacak 

-- --- -o 

Üç Katlı Binalarda 

Korunma Yeri Olacak 
Siper ve sığınak yapma işleriy . 

le dün de meşgul olunmuştur. 
Evvelce açılan siperlerin bu haf
ta içinde kat'i surette temizlen
mesi kaymakamlıklara tebliğ e
dilmistir. Vilayetin yaptıgı yeni 
bir tamimde her kazada üc kişi
lik bir kontrol heyetinin teşkil i 
lüzumu bildirilmektedir. Bu he. 
yetler mıntakalarındaki siper, sı. 
ğınak inşa ve temizleme işlerine 
nezaret edecek, seferberlik mü. 
dürlüğünün hazırladığı siper ve 
sıgınak planlarının iyi tatbik e
dilip edilmediğini ııözden ııecire
cektir. Üc katlı binaların alt kat
larında korunma yerleri yapıla
caktır. 

Viliıvet. umumiyet itibariyle 
sığınaklarda halkın cok mikdar
da toplanmamasını istediği için 
büyük sığınak inşası verine siper 
in asını tercih etmektedir. Bunun 
icin siper inşası sığınak insas1n
dan önce ikmal edilmiş olacak
tır. Ayrıca binalar dahilindeki 
halkı, binadan kacmıya icbar e
den en büyük sebebin yanııın ol
duğu ııözönünde tutularak, her. 
hanıı:i bir hava taarruzu yapılma
sı ihtimali mevcut olur olmaz ah. 
sap binaların taarruzdan evvel 
tahliyesi için şimdiden tertibat a
lınacaktır. Ahşap binaların top
landığı mıntakaların civarına ııe. 
nis ölçüde siper ve korunma yer
leri vapılacaktır. Ahsap evler tah 
live edildiği takdirde bina da
hilinde bir yangın bekçisi bıra
kılacaktır. 

Kaymakamlar, kendilerine ev. 
velki ııün ve dün vapılan tebliııat 
dairesinde hareket edeceklerdir. 

··----
PİYASADA: 

lskenderuna 30 Bin 

Çuval Kahve Geldi 
Bundan bir kac ııün evvel, Mı. 

sırdan İskenderuna 30 bin çuval 
kahve gelmiştir. Çay ve kahve 
birliği, kahvelerin tevzii ic;in sim 
diden hazırlıklara ba~lamıstır. 

Kıızu Eti Fiyatları - F iyatla
rı mürakabe komisyonu dünkü 
toplantısında kuzu eti hakkında 
kasapların fikrini sormuş ve ne
ticede fiyat tesbit edilmemiştir. 

Memurluk İmtihanı - Dün 
ticaret mektebinde, ticaret ofisin~ 
girecek memurların imtihanları
na başlanmıştır. İmtihanlara yüz. 
den fazla memur işti;ak etmiştir. 

Dünkü İhracat - Dün muhte
telif memleketlere 96 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Ro. 
manyaya zeytin, ve balık gönde
rilmiştir. 

T A N 

t:!vvelki Gece Bir 
Genç Nişan iısını 

öldürdü 
Nişanlısının Arkadaşı da Ağır Surette Yaralı, 

Cinayetten Sonra Kaçan Genç Bulunamdı 
Evvelki gece saat 21, 30 da Fa. 

tihte bir polis memuru, nisanlısı 
17 yaşında Havrünnisayı tabanca 
ile yedi yerinden vurup öldür
müs. Şükran adında 14 yaşında 
bir kızcağızı da ağır surette ya
ralamıştır. 

İsmi, Ali Cemil Özdemir olan 
memur, Beyoğlu emniyet amir
liği mürettebatındandır. Fatihte 
Dülııer Mustafa sokağında 2-64 
numaralı evde oturan ve Kara
gümrükte muhallebicilik vapan 
Hayrinin kızı Hayrünnisa ile bun 
dan bir sene evvel ni anlanmış
tır. Bu müddet zarfında çok ivi 
,E?eçinen nişanlıların arası son 
ırünlerde açılmış ve Hayrünnisa, 
Özdemirin nişan yüzüğünü iade 
etmive kalkışmıştır. Bunun sebe-ı 
bi sudur: 

Gene kız, nisanlısının evli ol

Böğrü11den yaralanan 
Şükran 

duğunu ve karısı ile iki çocuğu- mışlardır. İşte bu esnada Ali Ce
nun halen Ankarada bulundukla. mil nisanlısı ile karsılaşmıs, ta. 
rını haber almıştır. bancay1 onun boğazına dayayıp 

Evvelki ııün mezun olan Ali bir el ateş ettikten sonra kız
Cemi1, nisanlısının evine gitmis. cat!ızı yumrukla yere devirmiş ve 
ve Hayrünnisayı gezmiye götür- karnının üzerine dizlerini bastı
mek istemiştir. Fakat gene kız. rarak tabancada kalan di .ğer al
bu davete icabet etmediği ııibi tı kursunu gö,[(süne boşaltmıştır. 
parmağındaki nisan halkasını cı- Ali Cemil bundan sonra taban
karmıs ve nisanlısının yüzüne casındaki bos şarjörü cıkarmış , 
fırlattıktan sonra: yerine yeni bir sarjör sürmüş ve 
"- Madem evli idin. niçin be- hiç bir sey yapmam" gibi tavas 

nimle nişanlandın? Şimdi bura- yavas yürüyerek oradan uzaklaş
dan git. Artık aramızda hiç bir mıstır. 
rabıta kalmadı .. , Demiştir. Biraz sonra vakadan haberdar 

Bunun üzerine Ali Cemil hic olan zabıta yerde kanlar icinde 
bir şey söylememiş, Hayrünnisa yatan Şükranı imdadı sıhhi oto
ile beraber çektirdikleri bütün mobili ile Haseki hastahanesine 
resimleri toplayıp yaktıktan son.. kaldırmıs ve telefonla müddeiu
ra bırakıp ııitmiştıir. mumiliği haberdar etmistir. Ge-
Akşama doğru karakola giden ce gec vakit vaka mahalline ııelen 

memur, tabancasını alıp vazüe- ı:nüddei umumi muavini Edip 
ve çıktıktan sonra tekrar Fati- Unalerzen vakaya vaz'ıyed et. 
hin yolunu tutmuş, doğruca ni- miştir. Cesedi muayene eden adli
şanlısının evine ııitmiştir. Fakat ve doktoru Enver Karan gömül
Hayrünnisanın avni sokakta 3 nu- mesine izin vermiştir. 
marada oturan Terlikçi Şevki us. - ----
tanın evine misafirlij'(e gittiRini 
öğrenince dogruca bu eve ııitmiş 
ve kapıdan ııirer ııirmez Hayrün

Bu Senenin İlk Arpa 
Mahsulü 

nisanın arkadaşlarından Şükranla İzmir, 22 (A. A.) - Bu se
kar;ılaşmıştır. Karanhkta Şük- nenin ilk arpa mahsulü piyasaya 
ram nişanlısına benzeten Ali Ce- arzedilmiştir. Menemenin Ulucak 
mil hemen tabancasını çekmiş ve köyünden Hasan Candemir tara
ateş etmiştir. Kurşun Sükranın fından yetiştirilen sekiz çuval ar
bir kalçasndan girmiş diğer kal- pa borsada bayraklarla sarılı 
çasından çıkmıştır. masalarda teshir edildikten sonra 

Şükranın feryadı üzerine Ali kilosu yedi buçuk kuruştan satıl. 
Cemil kendine ııelmiş ve bu se- mıştır. İlk arpanın piyasaya gel
fer Hayrünnisayı aramıya baş- mesi münasebetiyle borsada me. 
Iamıştır. Silah sesini ve Şükranın rasim vapılmış ve Hasan Cande
istimdadını duyan Hayrünnisa ile 1 mire mükafat verilmesi kararlaş
arkadasları kendilerini dısan at- tınlm,ştır. 

' • 

Yazan: Sabiha 
• 

A nkarada Bayan İnönüniin davetiyle kuru-
lan Hayırseverler Cemiyetinin, İstanbul

da Halkevinin teşelıbüsiyle organize edilen ka
dınların faaliyetleri muntazam bir mecrada yü
rümektedir. Tıp Fakültesi talebesinin basta
bakıcı mektebinde öğretmen olarak hazırlanma
ları, kasabalardaki kadınların bu kurslara getir
tilmesi, kadınlan cephe gerisi hizmetlere hazır
lamak için verilen konferanslar, kadınlann Jire
ceğimiz bir harpte, oynıyacağı rolün ilk işaretle
ri ve ilk hazırlıklarıdır. 

tın vücudünü bilmesi, ona düşman karşısında 
en büyük cesareti ve huzuru veren saiktir. Ka
dınların mıntakavi teşkilatlarla, bu ihtiyaca ce
vap vermesi, hattiı İçtimai Muavenet Vekileti
nin liderliği altında içtimai yardımı oreanize et
mesi, memlekete yapabileceği en büyük hizmet
tir. 

* 
Kadınlann bir harp zamanında ne şekilde 

fayılalı olabileceğinde şüphesi olanlar, 
hu işe bir fantezi gözüyle bakanlar var. Bu şüp
heyi izale içinJ organize edilmiş unsurların ve 
(bunların münhasıran kadın olması da şart değil
dir.) Cephe gerisinde yapacağı, yapabileceği hiz
metleri şöylece hüliısa edebiliriz: 

1 - Ordu hizmetinde çalışanLar, 
2 - İçtimai yardım cephesinde çalışanlar, 
3 - Sanayi sahalarında çalışanlar, 
4 - Resmi müeSseselerde çah~anlar, 
5 - Kültür S41hasında çalışanlar, 
6 - İstihsalde çalışanlar, 

* 
Kadınlann bir kısmı iş hayatına girmiş ol

ıuaJı.:l.a beraber, büyük bir kısmı henüz 
daha iş }:ıarfj!ldedirler. Bu faal olmıyan unsur
lar~ MjjF,tW~· ka~W.>'etlerine göre bu muh
t<illf salüiWlıi '"fıiiil'.Yı>te geçirmek mümkündür, 
hatta zaruridir. 
Kadın ordu hizmetinde hastabakıcılık, askerin 

ihtiyaçlarını temin için dikiş, ve hastanelerde 
idarecilik vazifelerinde kullanılabilir. 

Cephe gerisinde içtimai yardım faaliyetlerin
de kadınlann yapacakları büyük hizmetler var
dır, Askerin seferber edildiği, sanayi ve ticaret 
makanizmasının durakladığı, hayat pahalılığının 
arttığı bir devirde içtimai sefaletin de artması 
tabiidir. Cepl-ede çalışan askerin, evinde çocuk
larına, ailesine yardım elini uzatmış bir teşkili-

• 

Efradı askere ııittiii için, kapanan müessese -
!erde, fabrikalarda, iş hayatının her sahasında 
kadınlann bu boşluğu doldurmaııı da mümkün
dür. Bu işe hazır olmıyan kadınlann geçirecek
leri küçük bir acemilik devresinden sonra, mu
attal kalan sanayi istihsalini arttırmaları, iktı
sadi sahada yapacakları büyük bir hizmettir. 

Posta, telgraf, telefon vesair resmi müessese
lerde cepheye gidenlerin yerini yine kadınlar 
doldurabilir. Kadınları hu hizmetlere teşvik için 
verilecek konferanslann. derslerin ehemmiyeti 
de büyüktür. Köylerde zaten miistahsil vaziye
tinde olan köylü kadınının, erkeğinin gitmesiyle 
noksan kalan istihsalini taınan1lamak için, köy -
itte yakın kasabalarda oturan kadınlan da istih
sale çekmesi icap eder. 

* Biltün bu faaliyetlerde rol alması için kadın-
lan, büyük bir teşkilat altında, metodik 

bir şekilde faaliyete sevketmek mümkündiir. 
Kadınların bu işe göniillü olarak iştirak edecek
lerine şüphe yoktur. Zaten iktısadi zaruretler 
kadını sulh devrinden çok daha kuvvetle istih -
sale çekecektir. Fakat bu faaliyetleri böyle bir 
cemiyetin organize etmesi, hatta icap ederse ha
yatın dışında kalanları kanunlarla vazifeye ıla
vetleri de muvafık olur. İstiklal mücadelesinde 
kadın, erkek, her ferdin oynıyacağı rol yalnız 
bir gönlll işi değil, bir vazifedir. Vazifeler de 
gönüle göre değil, ihtiyaca göre tevzi edilir. 

Hayırseverler Cemiyetinin faaliyetlerini ge
nişleterek memleketin bütün unsurlarını faali • 
yete geçirememesi iı;in de hiç bir sebep yoktur. 
Kadınların bu faaliyetlere iştirakini gördükten 
sonra da, kadınlann bir harp zamanında nasıl 
faydalı olabilec~ği hakkında şüpheye düşenler 
şüphelerini izale etmiş olurlar. 
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Bir Çiftlik 3 Dükkana 
Köy Arasında Giren 
Taksim Edilecek Ol b .1 1 t - l"'k M ı - oma ' s ım a uame esı 

için Emir Verildi 
Samlar köyü halkı ile Osman 

Resneli arasında açılan arazi da
vasına altıncı asliye ceza mahke. 
mesinde dün de devam edilmiş
tir. 

Köylülerin iddiasına ııöre Os
man Resneli elindeki bir hudut
name ile köylülerden 78 kisinin 
tapulu arazisine tecavüz e tmi~ 
bu 78 kisiden 55 i bu tecavüzün 
ve fuzuli isııalin kaldırılması i
cin mahkemeye müracaat etmi!'· 
!erdir. 23 kisi de paralar. ve va
k itleri olmadığı için mahkemeye 
ntüracaat edememişler ve rn\1 -

kadderatlarını d i ğer 55 küvlünün 
açtığı davaya bağlamışlardır. Te_ 
cavüz edilen arazi, cayırdır. Bu 
cayır, Osman Resnelinin tasarru
funda olan Kotranya ç-iflliği ara· 
zisiyle bitişiktir. Ve hazine ta. 
rafından ifraz edilerek köylüve 
bedeli 20 taksitte alınmak sure. 
tiyle satılmıştır. Osman Resneli 
ise, çayırın hazineye degil kendi
sine ait oldugunu ve Kotranya 
cütliği hudutları dahilinde bu
lunduğunu iddia etmektedir. 

Mahkeme, her iki tarafın iddi
asını dinliyecek, kararını vere
cektir. Dünkü celsede hazinenin 
tasarrufunu isbat eden mahkeme 
ve temyiz heyeti kararları okun
muş ve dava, davacılardan üçü
nün veraset vesikalarını ibraz et. 
meleri için bir başka güne bıra
kılmıştır. 

Diğer taraftan köylüler, Cüm
hurreisimizin bundan önceki se. 
yahatlerinde köylerine uğradığı 
zaman bu davayı arzetmişler, bir 
çok ailenin topraksız olduğunu, 
yıllardanberi uzayıp giden dava
lar dolayısiyle de Kotranya çift
liği civarındaki tapulu arazilerin. 
den istifade edemediklerini söy
lemişlerdir. 

Reisicümhurumuz, bu işle pek 
yakından a!ilkadar olmuşlar, Kot
ranya cütliginin istimlak edilme
sini ve arazinin Şaınlar, Kayabaşı 
ve İkitelli köylerindeki topraksız 
köylüye dağıtılmasını emir bu
yurmuşlardır. İstimlak isinin bir 
an evvel neticelendirilmesi için 
alakadarlara lazım gelen direk
tifler verilmiştir. 

Bu yüksek alaka köylüleri pek 
mütehassis etmiştir. İstimlak e
dilecek olan çütliğin buııün kıy
metinin en fazla 30 bin lira ka
dar tutacağı tahmin edilmekte
dir. 

ADLİYEDE: 

28 Kızla Nişanlanan 

BirGenç Mahkemede 
Üzerinde deniz doktoru ünifor. 

ması olduğu halde muhtelif aile
lere sokulup şimdiye kadar 28 
ııenç kızla nişanlanan Mustafa 
Şükrü adında birinin dün asliye 
on ikinci hukuk mahkemesinde 
duruşması yapılmıştır . 

Doktorlukla hiç bir a18kası 
olmıyan Mustafa Şükrü, 27 inci 
nişanlısı ile bundaı:, iki ay evvel 
nikahlanmş, fakat çok geçmeden 
foyası meydana çıkmıştır. Çünkü 
aradan bir ay bile ııecmeden bir 

; başkasiyle nişanlandığı karısı ta-
11 rafından haber alınmış ve hak
kında boşanma davası açılmıştır. 

Dünkü duruşmada Mustafa 
Şükrünün 28 inci nişanlısı da 
hazır bulunmuştur. Mahkeme 
şahitlerin celbi için 20 Haziran sa. 
at ona talik olunmuştur. 

Bir Faizci Mahkfun Oldu -
Veznecilerde Acemoıtlu soka
ğında oturan Davut adında biri 
ruhsatsız faizcilik yaptığından 
adliyeye verilmiş ve 1 ay hapis
le 25 lira ağır para cezasına mah 
kılın olmuştur. 

~1UTEFERRIK: 

Nafia Vekili Dün 

Şehrimize Geldi 
Ankara - İstanbul güzerııahı 

yollarını teftiş maksadiyle Anka
radan ayrılan Nafia Vekili Ali 
Fuat Cebesoy, Bolu, Düzce, Ada
pazarı, İzmit, yolu ile dün şeh
rimize ııelmiştir. 
Nafia Vekilimize İzmit teki tet

kikleri esnasında İstanbul Nafia 
müdürü refakat etmiştir. Vekil 
dün muhtelif mıntakalarda tet
kiklerine devam etmiştir. 

Anadoluya Geçenler - Kendi 
arzulariyle Anadoluya ııeçmek is. 
tiyen vatandaşların devlet demir
yollariyle sevklerine ay nihaye
tinde başlanacaktır. Bu hususta 
son bir ııörüşme yapmak üzere 
aliıkalı komisyon dün öj'ıleden 
sonra toplanmıstır. Bundan son
da Tekirdağdan her ııün kalka
cak olan vapurlar İc Anadoluya 
gidecek yolcuları Haydarpasava. 
İzmir havalisine ııidecekleri de 
Bandırmaya nakledeceklerdir. 

Murat isminde Bir 

Yolcunun da 

Bacakları Kesildi 
Dün aksam saat 17,30 da Gala

lada Voyvoda caddesinde bir oto. 
mobil kazası olmuş , firenleri tut. 
mıyan bir taksi <l civarda bir ma
ğazanın vitrinlerini parcalayıp j .. 
ceri ~irmis vl" bir k ic:ivi a~ır su
rette varalamıştır. Yaka şöyle ol. 
muştur: 

Fehmi adında bir soförün ida
resinde olan taksi, Karakövdeı 
Sişhaneye doğru çıkarken. Saiı 
Ziva sokağının başında ani ol a
rak bir kamyonla karşılaşmıstır 
Soför kamvona carpmamak için 
direksivonU fazlaca sola kırmı~ 
ve f irenleri sıkıstırmıştır. Fakat 
firenler birdenbire yandıj!ından 
arabavı durdurmak mlimkün ol
mamıs, otomobil bu cadde üzerin. 
deki Panayota ait 20 numaralı 
elektrik mağa?asının vltrin;ne 
bindirmistir. Çarpma çok şiddetli 
olmus. otomobil bir anda camları 
ve çerçeveleri parralayarak iceri 
girmistir. Bu esnada vaya kaldı
rımından geren Yenişehlrde KaL 
voncu sokaltında 10 numaralı ev
de oturan Murat adında biri de 
otomobilin altında kalmış, iki ba
cağı kesilmi tir. H adisevi mütea
kip şoför yakalanmıştır. Mağaza. 
da vukua gelen zarar ve zivan 
mikdarı 500 lira kadar tahmin e
dilmektedir. 

Diğer kazalar 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
1647 numaralı otomobil Tozkopa.. 
ran caddesinden ııecerken Beyoğ
lunda Yazıcı sokağında 26 numa.. 
ralı evde oturan Düdü Kohene 
carpmış. muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

* Fatihte Sinanağa camii so
kağında 3 numarada oturan Ah. 
medin kızı 9 yaşında Kıvmet, 
Galata köprüsünden ııecerken şo
för Necdelin idaresindeki 30 nu
maralı kamvonun altında kalmı1o 
sağ bacağı kırılmıştır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Üniversitede 

imtihan Neticeleri 
Üniversite imtihanlarının neti

celerinin talebeye bildirilmesine 
başlanılmıştır. Bu seneki imti
han neticelerine ııöre muvaffakı
yet nisbeti ııeçen seneki muvaf. 
fakıyet derecesinden farklı de
gildir. Ancak bu sene mezun ol
maları beklenen talebenin bir 
kısmı imtihanlarını Eyllil devre
sine bıraktıkları için bu devrede 
mezunların mikdan geçen sene
lerden az olmuştur. Bu devrede 
mezun olan 421 talebenin 200 ü 
tıp, 112 si hukuk, 44 ü fen, 26 sı 
jktisat, 24 ü edebiyat fakültele
rindendir. Diş tababeti mektebi 
de 15 mezun vermiştir. Bu sene 
mezun olanlar, İstanbulu derhal 
terkedip Anadoluya aii.elerl nez
dine döndükleri icin rektörlük 
diploma tevzii merasimine lüzum 
ııörmemiştir. 

'Üniversitelilerin Hayat Şartla
rı - Üniversite rektörlültii ta
lebenin bugünkü hayat şartlarını 
tesbit etmek için bir anket aı:mı. 
ya karar vermiş ve hazırladı!! 
fişleri talebeye tevzi etmişti. Alı . 
nan detice. mevcut talebenin on· 
da altısının ankete iştirak ettiğ 
ni ııöstermiştir. Rektörlük, alı 
nacak neticenin matluba muva
fık olamıyacağı kanaatine vasıl 
olmuş ve anket tasııüinden sar
fınazar etmiştir. 

Yeni yıl başından itibaren yeni 
bir anket açılacak ve buna bütü!' 
talebenin istirak edeceği madde
ler konacaktır. 

'Üniversite Haftası - Dlvarba
kır Üniversite haftasına lstlrak 
edecek profesörler heyeti 28 Ma
vıs Çarsamba günü Ankaraya ha· 
reket edecektir. 

Adliye Kcitiplerinln 

Maaşı Arttırıhyor 
Ankara, 22 (TAN) - Ad!iyr 

Vekaleti, adliye katiplerinin ma 
aşlarının tezyidi hakkında bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Bu la· 
viha ile terfi müddetini doldur
muş ve vazifesinde muvaffak ol
muş katiplerin maaşları birer de. 
rece yükseltilmektedir. 1941 yı
lı bütceslnde bu maksatla 19 bin 
liralık tahsisat ayrılmıştır. 
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bünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Eden Avam Kamarasında be
yanatta bulunarak, Vichy hilkü
metine karşı daha şiddetli bir ha
reket hattı takip olunacağını söy
lemiştir. 
2 - Almanların Girit ve Kıbrıs 
adalarını işgal edip Suriye yolunu 
açmalarına kadar Vichy İngiltere 
ve Amerikayı oyalamak istiyordu. 
3 - Artık, lngillerenın Suriyeye 
karşı derhal askeri bir h:ıreketi 
beklenebllir. 
4 - Şımall Afrlkadaki Fransız 
müstemlekelerinde de Alman za -
bitleri teşldUlt ile rne~ul olmıya 
'başlamı:ılardır. 

Fransa - lngiltere: 

Harbe müttefik ola~ak gir~n 
Fransa ile Ingıltercnın 

harp başladığından bir buçuk 
sene sonra yekdiğerine karşı mu 
hasım bir vaziyet almakta olduk 
lan görlilüyor. • 

de Girit ve Kıbns adalannı iş -
gal ederek Suriye yolunu açın
rıya kadar lngiltere , .e Ameri -
kayı oyalamak liizımdı. Bu mak
satla Vichy hükfımetinin Va • 
şington sefiri, Amerika hiiku -
metine ve matbuata Alm~n tay
yarelerinin Suriye hava iislerin
den istifade etmelerinin miita
reke hükümlerinin 9 uncu mad
desi icaplanndan olduğunu id -
dia etti. Vichy hükumeti de ln
giliz tayyarelerinin Suriye hava 
üslerini bombardımana devam 
etmesine karşı göz yummakta 
ısrar etti. 

Amerikaya Göre: 

Fakat Vaşingtonun alclığı ına 
lümat, şiiphcye mahal bı

raknuyordu. J/raıısa, Almanya 
ile eski müttefikine karşı aske
ri işbirliği yapınıya muvafakat 
etmişti. Binaenaleyh, Vichy'nin 
oyalama siyasetine kurban ol -
mamak ve bir an C'\'vel hareke
te geçmek lazımdı. işte lngiliz 
Hariciye Nazınnın dün Avam 
Kamarasındaki beyanatı, bu ha
reket anının geldiğini göster -
mektedir. Mister Eden, :Fransa
nın eski miittcfikine karşı cephe 
aldığını hatırlatarak ona göre 
hareket edileceğini ' 'e nerede 
diişman göriinürse orada ken
disiyle çarpışılacağım bildir -
miştir. 

Bu beyanatı miiteakiben In -
giltercnin Suri~reye karşı der
hal askeri bir hareketi beklene
bilir. Filvaki, lngilizler evvela 
Suriyeye karşı ~Filistindeki hür 
Fransız ku\'\'Ctlerini sevketmiş
lerdir. Fakat, şimdi arkadan In
giliz imparatorluk kuvvetlerinin 
de hür Fransız kuvvetlerine il · 
tihak etmelerini beklemek la -

Almanya ile Vichy hükumetı 
arasında cereyan eden müzake -
reler ve vahlan anlaşmalar, ni
hayet Jngilterenin sabnnı tüket 
miş ve Jngiltere Hariciye Nazın 
Mister Eden dün Avam Kama
rasında bey~natta bulunarak iş
gal altında bulunan Fransa ile 
işgal altında bulunnu~~n ~ra.n· 
sa arasında bir fark gozetılını - zıındır. 
yeceğini ve Vichy hükumetine Şimali Af rikada: 
karşı daha şiddetli bir hareket 
hattı takip olunacağını bildir • yine Jngi_liz .kayna.klann~ 
miştir. .. .. göre, şıınalı Af~ıkadnkı 

Mister Eden daha kursuden Fransız miisteınlekelerınde de 
inmeden de Atlantikte Fra.nsaya Alman zabitleri teşkilat ile meş
petrol getiren bir Fransız gemi- gul olmıya başlamış~ardır. za .. -
sinin lngiliz donanması tarafın- ten Almanyanm Surıyc hava us 
dan müsadere edildiği bildiril - terinden istifade etmesini müta-
miştir. reke hükiimlerinin icabı olarak 
ihtilafın Mahiyeti: kabul eden Vichy hiiklımctinin 

Fasta Cezayirde, Tunusta batta 

Fransa ile lngiltere arasın • Daka~da \'e belki de Martinik 
daki ihtilaf, Vichy bükik· adalannda Almanlara ayni hak 

metinin Alman taleplerini ka- kı tanımaması için hiçbir sebep 
bule karar vermesi üzerine baş- yoktur. Şu halde Jngilterenin 
lamıstır. Bu karar mucibince şimali Afrika müstemle!'eleri . • 
Alm~n tayyareleri Suriyed~ki ne Amerikanın da garbı AfTı
Fransız hava iislerini işgal edın- kada Atlantik yollanna hakim 
ce )ngiltere Orta Şarktaki kuv- bulunan Dnkara ve Uzak Şark • 
vetlc-rinin bu iisleri bombardı • ta l\1artinik ve Guyan adalnrı
man etmesini emretmiştir. Vi - na da vaz'iyet etmesini iste -
chy hiikfııncti lngiltereni? bu meleri ihtimali çoktur. 
hareketini bir harp sebebı te - Bu suretle eski miittcfiklcrin 
Iakki etmiyerck işi yatıştırmak birbirine karşı diişnum vaziyc -
i.,temiş fakat bir taraftan da tine girmiş Qlma1an d~ hu ha~
Almanİann Suriye hava üsle - bin en büyiik garihelerınclen ba
rine yeni tnyya~cl~r getir!"esi- rl olarak kaydedilecektir. 
ne müsaade etmıştır. Ha.tta Su- -------------
riyedeki Fransız ko?1i~en Gen .. e- '-------------,, 
ral Dentz daha ilerı gıdere~ s_u 1 rı AskPrli~ lc;l€ri 
tecavüze kuvveti~ ~nukabeie e-
riyeye '·ilki olacak herhangı bır 1 - . 
deceğini ilan etınıştır. . Şubeye Davet 

Fransız hava nazın da Sırrı • 
yeye giderek Ingilizler ta~afın - Kadıköy Yeril Askerlik Şubesln· 
dan buraya vaki olacak ~~r ta - den: Şubemizde kayıtlı emekli ve ye
arruza karşı alınacak mudafaa dek tekmil subay ve memurların se
tedbirlerini tesbit etmiye başla- nelik mutat yoklamalarına §imdiden 
mıştır. • • t ba:ılanmıştır. Ancak bu sene yokla -Bu beyanat ii:r.rrıne vazıye 

l b km maya 20 Haziranda nihayet verilece-
artık tereddüde maha ır~ .ıh: 
yacak kadar favaT.Zuh etmış ~·. ı ğinden bu tarihe kodnr §ubcye mü -
idi. Fakat Almanlar Ege denızın racaat edilmesi iıtın olunur. _ 

(~·] 3 ~ li! :HMlii~lın 
- Hemoieni Hastahğı 

cak kanın da biiyiik ehemmiyeti 
olamaz ... 

Kanda pıhtılanmak hassasının 
azalmasından ileri gelen hasta
lıkların sırrı budur. Hemen he
men yalnız kadınlarda olur. v •

1 Pek de tehlikeli bir şey degı -
se de, uzun siiren ve can sıkan 
bir hastalık olduğundan bunun 
başlamasından (ince anlaşılması 
iyi olur. Onu anlamak da pek 
gi;ç olmaz: 

Normal bir insanın kulağının 
memesine yahut bir parmağın•.n 
ucuna, iki milimetre kadar hır 
çizgi yapılıp kan çıkarı~dıkta,:: 
sonra yarım dakikada hır d~ 
.şimdi, çocukların bii\:a! ~edık: 
]eri- siinger kfığıGiyle sılınır. Ta 
bii be,·az renkte ''e her defasında 

' · · - ı 1 ak başka bir parça Jr \gıt a 0 m. . 
· da ıkı şartiyle. Normal nsa~ v 

üç defa sonra siing · kagıdında 
hiç kan lekesi bulunı: ız ... Halbu
ki. kanda pıht11anma\. hassası. a
:r:ıı 'mı• olnrsı · 1'a1<ta ka"' sıle· 
cPk c:iincrer \ dı narc-alırrının 
SR',"'' yirmi n line kadar fazla 
olabilir ... Demek ki. iiçten 5?nra. 
dört. he$. altmışa kadar ... ~iınger 
kağıtlannın sayısı hastalı!?'!" de
recesini gösterir ... Fakat kağıtla
"" sayısı ne kadar cok olsa ku
lakta yahut pamrakfa yapılan 
•iz2i pek kücük oldui:undan aka-
' 

Bu hastalığın. kendi kendine 
cıkan alametlerini sayarak ha~·an 
okuvucularımı meraklandırmak 
iste.:rıem ... Yalnız şu kadarını söy 
Iemek lazımdır ki, o giinleri hem 
uzun siiren. hem de göze çarpa
rak kadar cok olan havanlar bir 
kere hekimlerine giderek hu kü
<"iik tecriibe,·i ,·aphrırlarsa hiç 
de fena olmaz. Sık sık di leri ka. 
nıvan, burunlarından kan gelen 
ba'vanlar da öyle ... 

Bir de ,ağızdan kan gelince 
hemen ''erem hastalıifna hiik· 
metmek doğru olmaz. Bu hemo
jeni hastalı;::., ağızdan da kan J!e· 
tirir. Göğsii; akciğerleri muaye
ne ettirmek iyi olmakla beraber, 
söylediğim sün.ger kağıdı tecrii
lıesi merakı geçirir ..• 

Bu hastalığa istidat anlasılın
ca hir kere. insan bir tarafının 
kesilmeme..,ine. yiiriirkt"n iliisme
mesine daha ziyade dik.kat eder. 
Bir taraftan kan fazla akınca he
kim. bu istidadın haberini alır, o
na göre tedavi eder. 

Hekimler, hu hastalığı. kendi 
kendine meydana cıkmadan ön
ce teda\•İ etmek yollarını da bi · 
lirler. 

• 

TAN 

• 
SURiYE 

\~ 

YAZAN~ 

F .a i k Sabri 
'Dur arı 

lilv~ildi. Suriyede bir parla
mento yoktu, hemen ayni tarih
te bir milli meclis içtimaa ça
j(ırıldı: Her iki memleket de 
memnundu. Lübnan gazeteleri: 
"Çok şükür, bu sergüzeşte niha
yet verebildik ... ,. diye sevinir
lerken, Suriye matbuatı: "Su
riye için yeni bir ikbal devresi 
acılıyor ... ., diye ilanı şadumani 
ediyordu. 

Ponsot'nun yerine 1933 te 
gelen de Martel, ilk defa 

olarak Suriyeye Fransa ile olan 
münasebetlerini bir muahede L 
le tesbit etmeyi teklif ettiği va
kit kimse bu tatlı dillere kapıl· 
mamıştı. Aradan seneler ı?ecmiş 
bu müzakereler ancak 1936 an
lasması ile neticelenebilmisti 
fakat bu anlaşma da bir türlü 
tatbik sahasına çıkamadı. 

Bu anlaşma mucibince Suri
ye ve Lübnan tamamiyle müsta
kil birer devlet haline gelecek
lerdi. Fransa, bu devletleri ta
nıyacak ve 1932 de İrak ile İn
Jtiltere arasında yapıldığı gibi. 
bu yeni Arap Devletleri ile bi
rer dostluk muahedesi aktede
cekti. Bu muahedede tarafey
nin birbirine karşı mütekabil 
haklan ve taahhütleri vardı: 

3 

~~65:Pfn ~ ~ 
Girit ve Tirit 

On beş senede ancak fot
hedilip üç asra ) akın bir 

müddet Türklerin elinde ka -
lan Girit adasının eski ve yem 
tarihte büyük ehemmiyeti var · 
dır. Tarihin bulutlara gömülen 
devirlerinde Giridin Yunanista 
na bile tahakkiim ettiği hatta 'eı 
giye bağladığı da s~):lc_n~. Akde 
nizin bu miihim kihdını zaptet 
mek Türklere pahalıya mal olclu 
On beş sene uğraşıldı. Başta bu 
lunanlara usanç geldi hatta nak 
ledilen bir efsaneye göre Padi 
şalı bile huzurunda ·•Girit" kc 
limesini telaffuz edenin boynum 
vurduracağını söylemiş. 

Nihayet Köprülii Fazıl Ahmet 
Paşanın sadaretinde ada ta~a · 
men fethedildiği zaman maıyef 
müjdeyi nasıl vereceklerini bil 
memişlcr, Çeşnicibaşı bir kurnaz 
lık bulmuş: 

Aşçıya tirid yemeği pişirtmiş. 
Hükiimdar sofraya oturdu&u za-
man sonnuş: 

- Yemek ne var? 
Çeşnici hemen: 
Plslrlp, sofraya koyduk tiridi 
Tam on beş yılda bi:ı: aldık ... 
Hükümdar, kafiye) i tamamla-

mış: 

- Giridi! 
- Bendeniz söylemedim. Siz 

söylediniz ... 

Suriyedeki Fransız ordusunda hizmet eden Arap hecinsüvarlar ından bir grup 

Fransa. Suriye ve Lübnan ordu. 
lannı teşkil ve tensik için her 
türlü yardımda bulunacak ve 
zamanı gelince askerlerini ceke
cekti. Suriye ve Lübnan hüku
metleri de kendi hudutları için
de yerleşmiş olan Fransızların 
adli, iktisadi hukukunu tanıya
caktı. 1936 da Suriye ve Lüb
nan mümessilleri ile Fransız 
komiseri bu muahedeyi imzala
dılar. İş muahedenin Fransız 
parlamentosunda tasdikine ka
lıyordu. Bu anlaşma Suriyede 
.J(aleyan halinde olan fikirleri 
yatıştıracak sanılıyordu. Fakat 
bu esasların kimseyi memnun 
etmediği az zamanda anlaşılmış. 
tı. Müfrit milliyetciler Fransa
ya tanınan hakların aleyhinde 
idiler. Bunları yeni kapitülas
yon sayıyorlardı. Dürziler ve A
leviler ise yeni Suriye camiası i. 
çinde benliklerini kaybedecekle
rindan korkuyorlardı. Süeydada 
Dürziler Suriye bayrağını indi
rirlerken Aleviler Suriyeli jan
darmalar üzerine ateş açıyorlar
lardı. Memnun olmıyanların en 
başında Fransanm kendisi Reli
yord u: 1936 da imzalanan mua
hede 1938 Birincikanununda 
Fransa parlamentosuna geldi
ii vakit Fransa parlamentosu. 
Fransız komiserlerinin imzasına 
bir kıymet ve şeref vermemiş 
ve muahedeyi tasdik etmemiş
ti. 

Girit, Osmanlılar zamanında 
adeta değerli lrumandanlanmıızuı 
istaj yaptıkları bir yer olmuştu. 
Giritte temayüz eden pek çok 
Türk ümerası vardır. Bunlardan 
bilhassa - Köpriilü l\Iehmet Paşa 
kurbanı - serdar· Deli Hüseyin 
Paşa başta gelir. 

Bu hafta alınan ajans ha
berlerinden öğreniyoruz: Orta şarkta 

Suriyenin 
Vaziyeti 

Fransa ile Almanya arasında 
yapılan müzakereler neticesinde 
Alman tayyareleri Suriy~ hava 
üslerini bir mukavemet görmek
sizin işgal etmişler ve oradan 
kolayca İraka geçmişler ... Bu 
harekete karşı İngiliz kombardı- · 
man tayyareleri Suriyedeki bazı ------------
tayyare meydanlarını bombala
mışlar. Muhtemel bir İngiliz 
taarruzuna karşı cephe alaca
ğını söyliyen Fransanın şark or
duları kumandanı ve yeni Su
riye komiseri General Dentz ge. 
çen gün Beyrut radyosunda hal
ka yaptığı bir hitabede Fran
sız şark ordusunun memleketi 
müdafaaya hazır olduğundan 
bahsediyor ve Fransanın halkın 
sadakatinden ve muhabbetinden 
emin olduğunu ileri sürerek Su
riyelileri ve Lübnanlıları sıkı 
bir ittihada davet ediyordu.-

+ ... 
Birinci Cihan Harbinden 

sonra, Osmanlı saltana
tının Arap memleketleri üze
rindeki hakimiyetine nihayet ve 
rildiği vakit Araplar bir toplu
luk temin edememişler. Arabis. 
tan yarımadası üzerinde teessüs 
eden Hicaz krallığından maada 
müstakil devletler kuramamış
lardı. Osmanlılar tarafından ter
kedilen topraklar ikiye bölün
müş, İrak ve Filistin üzerinde 
Milletler Cemiyeti namına İn
giıterenin ve Suriye üzerinde 
Fransanın manda idareleri mey
dana getirilmişti. Bu manda sis. 
temi yepyeni bir şeydi: Ver
sailles sulhünün tarihe bir he
diyesi olan bu garibe, ~merika 
cümhurreisi Wilson'un bır bulu
şu idi. Esası da şu: Kendi kendi
ni idare edebilecek derecede te
kemmül edememiş veya teşki
latını tamamlıyamamış olan 
milletleri, muvakkat bir ~üd
det için, Milletler Cemiye!ı. n~
mına büyük devletlerden bırının 
vesayeti altına koymak ... Bu 
devlet Milletler Cemiyeti na
mına vekil olarak idare ettiği o 
memlekette yaptıklarından Ce
miyete karsı mesul olacak. h~r 
sene icraatının hesabını Cemı
yete verecek. millet rüştünü is. 

Manş Denizindeki 

İngiliz Adalarında 

1 ngil tere ile Fransa arasın· 
da, Manş kanalının cenu

bunda bir takım adalar vardır. 
Aslında İngilizlerle meskun o
lan ve İngilizlerin malı olan bu 
adaları bundan bir sene kadar 
evvel Almanlar işgal etmişlerdi. 
Şimdi, anlatacağım vaka işte 
bu adalarda olmuştur: 

Karanlık bir izbeyi andıran 
gazinonun en köşe masasında 
dört adam oturuyordu. 

Dört adamın en şişman ve iri 
yan olanı kısık bir sesle: 

- Ben, dedi, yarın li(ece bu 
vakitlerde sıvışacağım. Limanda 
bir vapur var. 

Dördü de manalı gözlerle bir
birlerine baktılar. Şişman adam 
karşısında oturan soluk benizli, 
esmer delikanlıya döndü: 

- Sen bu işe ne dersin Tur
ner? 

Birinci Cihan Harbinden sonra Su-
riye mandası Fransaya verilmiş, 

memleket senelerce muhtelif par
çalara ayrılarak idare edilmiştir. 

Nihayet Suriye ve Lübnanm müs
takil birer devlet haline gelmesi
ni istihdaf eden blr Suriye - Fran
sa anlaşması imzalanmış, fakat, 
bu anlaşma tatbik edilememiştir. 

İkinci Cihan Harbinin patlaması 
ise, Suriye islerini büsbütün ka
ranlık bir devreye sokmuş bulu -
nuyor. 

bat edince, vesayet kalkacak ve 
istikllline kavuşan bu yeni dev
let Milletler Cemiyetinin yeni 
bir azası olacak. 1920 senesi 25 
Nisanında San Remo konferan
sında Suriye mandası Fransaya 
verilmiş ve bu karar 1923 senesi 
29 Eylulünde Milletler cemiyeti 
tarafından tasdik edilmişti. Fa· 
kat Suriye üıerindeki Fransız 
mandasının, bu tarihten itiba
ren üç sene sonra nihayete er
mesi ve o uman Suriyenin müs
takil bir devlet olarak tanınma
sı da ayni celsede karar altına 
alınmıştı. 

* * 
A radan seneler geçti, Suri

ye idaresi kalıptan kalıba 
2irdi, fakat Fransanm Suriye 
üzerindeki vesayeti bir türlü ni
hayet bulmadı. Hatta şu son ay
lar içinde Fransa Milletler Ce
miyeti azalı~ından istifa ederek 
Cemiyet ile bir alakası kalma
dığını ilan ettiği halle Fransızlar 
Suriyeden çekilip gitmediler. 
Fransanın Suriyedeki mandater. 
liği bir çok garip safhalardan 
2eçmişti: 1919 Eyllılünde sonra_ 
dan İraka Kral olan Emir Fay
sal, İngilterenin himayesi altın
da büyük bir Arap devleti kur
mak maksadı ile kendisini Suri
ye Kralı ilan ettiği vakit İn2il-

Yazan: 

- Kırmızı suratlı bir İrlan
dalının... Hantal bir tekne. U
zun zamandanberi limanda de
mirli duruyor. Hareket etmesine 
msaade etmiyorlar. Fakat gemi
nin kömürlüğünde gizli kömür 
kalmış .. İngiltereye kaçırmak i
çin adam başına 17 lira istiyor. 

Bu izahat delikanlıyı biraz 
tatmin etmiş gibiydi 

- Fena değil, dedi. Bu İr
landalılar yaman deniz kurtları. 
dılar.Şeytanın gözüönünde gemi 
yanaştırıp kaldırırlar da kimse
nin ruhu bile duymaz. Belki ya
rın J(ece ben de ıtelirim. Yakala
n,ırsak da ne çıkar. Sanki, bura. 
da yaşadığımız hayat mı? 

Turner'in bu sözleri di~er 
iki adamı da cesaretlendirmişti. 
Birincisi masaya bir 50 kuruş
luk bırakarak ayağa kalktı ve: 

tereden beklediği yardımı göre
memişti, Fransızlar daha ağır 
basmışlar ve İngiltereyi, İraka, 
Musul petrollerine ve Filistine 
mukabil Suriyede Fransızları 
serbes bırakmıya razı etmişler
di. Bunun üzerine Fransa Suri
yeyc General Gouraud'nun ku
mandası altında kuvvetli bir or
du göndererek Emir Faysalı Su .. 
riyeyi terke mecbur etmişti. 
1920 den 1923 e kadar G. Gou
raud Suriyeyi federatif bir mem 
leket seklinde idare etti: O za
man Suriye: Halep, Şam, Ale
viler, Cebelidüruz, ve Lübnan 
hükümetlerine ayrılmıştı. 

Gouraud'nun yerine gelen 
General Weygand, ise 1923 Mar 
tından 1924 ortalarına kadar bu 
federatif sistemi bir tarafa bı
rakarak memleketi birbirleriyle 
hiç bir bağlılığı bulunmıyan beş 
grupa ayırmak suretiyle idare 
etmişti: Bu beş Jll"Up: Lübnan. 
Suri~e, Aleviler. Cebeliddruz ve 
sonradan Türkiyeye iade edilen 
ve Sancak ismi ile tanınan İs
kenderun ve havalisi idi. 1924 
ortalarından 1926 Mayısına ka
dar General Sarrail idaresi Şam
da kopan isyanları bastırmak i
çin bu güzel şehri topa tutmak 
ve bazı mahallelerini yakmak ve 
Dürziler üzerine kuvvetler gön
dermek gibi şiddetli icraat ile 
tanındı. Suriyede artık rahat ve 
huzur kalmamıştı. 1926 dan son. 
da Fransa •hükumeti Suriyeyi 
idare için Generaller yerine sivil 
yüksek komiserler göndermiye 
başladı: Önce M. de Jouvenel, 
sonra M. Ponsot, halkı Suriye 
ve Lübnanda birer cümhuriyet 
idaresi kurmak hazırlıkları ile 
senelerce avuttular, vaat çok, 
fakat ort;ıya çıkan bir şey yok
tu. Zaten Lübnan ile Suriye 
halkı, birbirlerine hiç benzemi. 
yorlardı. Buna Dürzi1eri, Alevi
leri de katmalı, Fransızlar ise 
halk arasındaki din, ırk. adet ve 
ahlak farklarının yarattığı ge
çimsizliklerden istifade etmesi
ni pek iyi biliyorlardı. Bir ta
rafta yarattıklarını öbür tarafta 
kaldınyor, her gün yeni yeni 
icraatlarla halkı şaşırtıyorlardı. 
Lübnanın 1928 denberi bir mec
lisi vardı, 1930 da bu meclis 

Hürriyete Ka~şanlar 

C ok, çok karanlık bir ge
ceydi. Rıhtım bo:vuna i

nen ~ar yokuştan aşağı bir .J(enc 
iniyor, yüzüne vuran şiddetli 
rüzgarla mücadele ediyordu. 
Sağ kolu vücudüne sımsıkı ya
pışmıştı. 

Bin müşkülatla nlıtım boyu
na indi v<; rt,eMkar çık. 
maz elh\Se~rı;~ i~ıt,.ür~ü1 Etrafli\a'}İfla1tm ı.11 solth"U-
tan da bir adam çıkmıştı. İşa
retleştiler. Ve birbirlerine doğ
ru yürüdüler. 

- Tamam mı? 
- Evet, işler yolunda. Turner denilen gene. bir da

kika kadar elindeki cakiyle ma. 
sanın zerine varrklar cizmiye 
devam etti.Çok düşünceli bir ha 
li vardı. En nihayet yavaş yavaş 
başını kaldırdı ve: 

- Kimin bu gemi? Diye sor
du. 

- Benim de aklım bu işe ya
tıyor, dedi. Yarın akşam görü
,ürüz. 

İki Rölge deniz kenarındaki 
sandallara doğru yürüdüler. 
Yanlarından iki Alman askeri 
geçti. Fakat onlara bir şey söy ... 
Jemedi. Muayyen bir noktada 
kendilerini bekliyen bir sandala 
atladılar. Sandalcı kürekleri bü-

Eli ayağı tutar, gözünü budak
taır, esirgcmc-zleri Giride ıönde
rirlerdi. 

Dördüncü Mehmet zamanında 
ordular bozan namlı eşkiyadan 
Kara Haydar oğhıyla Katırcı oğ· 
lu yakalandıklan taman, :&incir • 
ler içinde huzurı ı getirilmişler. 
iki arkadaş nasıl olsa idam edi
leceklerini zannederek aralannda 
padişaha ulu orta her şeyi SÖ) le· 
meğe karar verirler. • 

Her ikisinin o dağlara sığını • 
yan cüret ve cesaretlerini bilen· 
ler de Dördiincü Mehmet :nezdin· 
de şefaat ederek onlan .. Girıcl,, 
göndermek iizere • kurtarııı,.ığı 
düşünürler. 

Kara Haydar oğlu !sözünü lU· 
tar; padişaha: 

* * 
işte 1939 senesi başlarında 

yeni komiser M. Gabriel 
Puaux vazifesi başına J?eldij!i 
vakit, rüştünü isbat edememiş 
olan Suriyede işleri bu merkez
de buluyordu. Komiserin ilk i
şi isyanı yatıştırmak için Dür. 
zilere ve Alevilere bazı haklar 
tanımak olmuş ve böylece, 1936 
anlaşmasını, kendi hesabına ol· 
muş bitmiş sayan Suriyeyi büs
bütün çileden çıkarmıştı. O se
nenin 8 Temmuzunda Fransız 
komiserinin haksız kararlarını 

- Osman oğlu! der. Babam 
Kara Haydar nasıl beni senin ha· 
şına bela olmak için peydahladı 
ise ... Ben de sana bela olacak biı 
kaç döl bıraktım. Onlar ela elbet 
benim intikamımı alırlar. 

Katırcı oğlunun sükutunu gö· 
ren arkadaşı ona döner: 

- Ulen Katırcı oğlu! Dilini ke 
di mi yedi? Sen de söylesene. 

protesto için Suriye Cümhurrei. 
si istüasını veriyor, Puaux ise 
bu protestoya 21 Eylulda Suriye 
meclisini dağıtmak ve hükumeti 
kendi tarafından intihap edil
miş bir heyete bırakmak sure
tiyle mukabele ediyordu. Sene
lerce süren müzakereden sonra 
bir şekil'verilebilmiş olan Fran
sa - Suriye dostluk havası iste 
böylece daha doğmadan dağılı
yordu. Bu aralık İkinci Cihan 
Harbinin de başlavıvermesi Su
riye işlerini büsbütün karanlık 
bir deweye sokmuş oluvordu. 

yük bir ihtiyatla çekiyor; gü
rültü çıkarmamıya uğraşıyor

du. 
Açıkta demirli duran gemiye 

vardıkları zaman genç adamın 
sağ kolu h8la yanına sımsıkı ya
pışıktı. Bunun sebebini soran 
arkadaşına: 

- Sus, dedi, paltomun altın
da ufak bir çanta kaçırıyorum. 

Gemiye çıktıkları zaman di
iter iki arkadaşlarını orada bul
dular. Hepsi kaptanın eline 17 
ser lirayı saydılar. Ve gemi 
kalktı. 

Yolcuların hepsi ambarda giz. 
lenmiş bu maceranın neticesini 
bekliyorlardı. İki saat sonra aşa
ğıya gelen kaptan, artık bir teh. 
like ,kalmadığını dışarı çıkabile
ceklerini söyledi. 

Tam üç günlük bir se:vahat
ten sonra nihayet dört arkadaş 
İngiltereye vardılar ve hürriye
te kavuştular. 

* * 
Tumer'in Anlattıktan 

Bir gazeteye verdiği müli
katta Tumer, adadaki ha 

yatlan hakkında şunları anlat
mıştır: 

Arkadaşından daha diplomat 
olduğunda şüphe olmıyan Katırcı 
oğlu: 

- Devletlimin gara gara göz· 
lerini görünce dilim dişim dur· 
du! 

Kara Haydar oğlu idam edilir. 
Katırcı oğlu affedilerek Giridc 
gönderilir ve orada büyük yarar 
lığı görülerek kendisine paşalık 
verilir. 

Giridden döndüğü zaman kub
be vezirlerinden birisi eski mesle 
ğine telmih ederek: . • . 

- Nasıl paşa·? .der. Gınt eş\cı· 
yalığa müsait midir? 

Katırcı oğlu anlamaınazlıktaıı 
gelir: 

- Kulak asma paşa karde ! 
der!. Si7.in gibi şehir hırsızları 
bizim gibi ova eşkiyası oralard 
bir iş beceremezler. Eşkiyalıl 
için gidenler güç bannırlar! 

Tarihçi 

kaç tanesi benim bakkaliye dük 
kanıma ııeldiler ve kasamdal 
parayı aldılar. Bana bu para ı 
çin bir senet verdiler ve muka 
bilinde bana mark verileceğin 
söylediler. Henüz bunu tahsil( 
muvaffak olamadım. 

"Doğrusu Almanlar bize ga. 
vet iyi muamele ediyorlard• 
Ertesi güniı adanın bütün ur 
stokuna el koydular ve oteller 
boşaltarak içine yerleştiler. 

Her ne kadar müsamahaka 
bir halleri varsa da bize hakirr 
olduklarını hissetriyorlardı. E 
lipde çanta taşıyan birisini gör 
diller mi derhal durdurup can 
tanın içindekileri muaV"ne edı 
yorlardı. Sokakta serserilik e 
den birisini bulurlarsa derhn 
onu yakalayıp tarlalarda çalıştı 
rıvorlardı. 

"Hiç bir J(Ün gelip bizim ca 
nımızı yakmndılar. Fakat sık sü 
gelip benim ·ü)tkanımdan eşvı 
stokları alıp l:.unları başka yer 
lere ~önderiyorlt rdı. 

"Bankalan ve sinl!malan k 
padılar. Telgraf nuhaveresı lre 
sildi. Yedi~imiz ekmek sivahl 

"Jersey adasına ilk günü 300 
Alman çıktı. Herkes işi gücü ile 
meşgul olmakta devam etti. Bir 

tı. Yağın, şekerin vüzünü ızor. 
mez olduk. Hiç dokunmadıklar 
hır şey varsa o da tutun ve si 
gara idi.,, 
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TAN 23 - 5 - 19!1 

G 1• r ı· t Ta . ht 1 Askeri Vaziyet 1 r 1 e 1 <Baş tarafı 1 incıdel (- iktisadi Hafta 1 -lsPoR: 
'- .,1 Bu Haftaki 

1 

Parasütte asker indirerek dcnlza-
e şırı bir adayı isgal teşebbüsü ilk de-

K 1 t · ı A ra yapılmaktadır. Böyle bir hareket a Ç ~ ı aya 1
hususi bir teknik \•e kabiliyet ister. 

Zirai Mahsullerle ihracat Maddelerimizin Ma lar 
Fiyatlarında Görülen Yükseklik - Bir Ç 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Milli küme deplasman macla-'3 :~~~a~~şl~i~ıı~~~ı;~ayıhu~:k~a~~~ct!~~ 
evvela pike uçus yapan Stuka tav--u '-' d .-ı yarelcri ile başlanır. Önde "H. 30 .. 

Haftallk lthala"'t ve ihracatımız rına yarın Serer. pazRr .ı?Ünü de 
F<'nPrbahce stadlarında devam 

7 .30 Program 
7.33 Müzik (Pl.) 
7 ,45 Haberler 
8,00 Muzik (Pl.) 
8.30 Yemek lis-

18.40 Şarkılar 
19.00 Konuşma 
19.15 İspanyol ha-

vaları 

#'"tA r a 1 ,. <:;tuka tayyaresini, pnrnşOt müfreze-
~ • l~rinl taşıyan 10 nakliye tııyyarC'sl tıı-
~ kıp eder. Onların arkasından da h~r 

B irkaç gündenberi ihracat 
maddelerimizin fiyatlan 

vükselmektedir. İki hafta cvvi>J 
~8 kurusa kadar satılan fındık. 
c;imdi 52 kuruc;tur. Susam 42 ku
rusa. kuru bııkla 13 kurusa kadar 
c:atılmakt;ıdır. Bıından baska vae 
h tohumlarm. bilhassa keten to
humunun fiyatı da artmnktanır 
Bu havadisi verdiktPn sonra, ha
tıra su sual ePlivor: Acaba. mal
larımız pahalılasıvor mu? Ge
cen lerde ~azetelerden birinde. 
hu mPvzua temas eden mu har -
rirlerilPn biri, zirai mnhc;ıılleri -
rni7in fivatlarının nahalılıl!ındar 
cikavet: Ptmisti demPk ohıvor ki 
hu sııalin cevabını. bi1(1pn evvel 
bu ı:ekilde verenler olmustur. 

b·rı 20 asker nııkleden 50 nakil tay-

Girit Adası, Milattan 3000 Sene Evvel 

Muhtelif Türk 

yaresi gelir. Aynca 5 nakliyf' tavva
re~i ile 150.000 kolon fişek. 70 rııdvo 
rrınkinesl. 30 motosıklct. 367 mitral -
vöz., 6 antltank top ırönder'lir. Bütün 
hu sevkiyat 30 dan fıızhı hücum tay
yareı;inln himayesi altında yapılır. 

Anado!udan Gelen 

ile ilk Zümrelerinin Muhacereti 

Defa iskan Olunmuştur 

Stuka tayyareleri hedefierlne varır 
varmaz.. evvelft bombalarını bırakır. 

c;onra a~aj!ı inerek mltral:vözle etrafı 

tıırıyarak dilsmanm mukavemet va -
<ııtalarmı tahrlo eder. Bunun Ozc -

• PQkH'. 

rine arkadan Relen nakllvc tnyyare
ı,,rindckl ano kadar nıırıı$iltcil yere 

. Simdi biz. su stıııli sormak mer 
"ıuriw•ti'ldPviz: Mallarımız. zan
nc(lildil?i aibi pahalı mıdır? 

Girit adnsını gösterir harita 

tlar. Almanlar para•ütle ı:ıtlrıma sloı

tC'mlnl o kadar llerlctmlslerdlr ki. 
mırarutdi1er atlarken her 3 f:ıınlye

rle birbirlerini takip ederler. Bu sn
vede hemC'n de hco birlikte, f:ıkat 
birbirine çarmnaksum ı?n!P halinde 
aşal?ıva inerler. Her beşte bir ncfer
rlr küc;ük bir mitralyöz, dil!erlerlnde 
tüfek vardrr. TecrObe. atırlıklarivlf' 

inC'n p:ıraııOtc;ülerin ekseriya kı:ıznyıı 

111?radıklarını, kol veya bacaklarını 

ltırdıiını ııısstermistlr, Onun için a
V.ırlıklar daha ~üc;ük boyda ayrı pa
rmriitlerlc indirilir. 

Bunu, su suretle izah edebili
riz: Pek tabii olarak. normal za
manlara ııisbPtle zirni mahsulle
.. imb'in fivatlan yükselmistir. 
~ünkii her sevden evvel istihc;al 
mac;rafları artmıc;tır. Kövlü. eld0 

0 ttii?i mahsulii d:ıha p;ıhalı sart
larla pazara sPvketml"kte, eski 
cıine nazaran naha p11halı ~uval 
terlarik etmcktPnir. Zirai mah -
c;ullf•rimi7in malivet fivatlarınırı 
npden arttığını uzun uz:>dıva i
"ah pnprek dC'ğili?:. riinkii bn ar
tı~a amil olan sebepler meydan
'1arlır. 

Dolike, Chtonya, Curetis, nın arttığını gösteren birçok e-
\:'andia, Creta gibı birçok adlar- serlcr meydana ~eldi. 
la anılan Girit, Şarki Akdenizin 
en büyük ve en ~üzel adaların
dan biridir. 

Şimalinde bulunan Girit veya 
Kandiyn denizi. adayı Kiklat ve 
Seri~o adasından ayırır; cenubu 
ise Libia denizi çevirmiştir. Şar
kındaki Karpats denizi adayı Ka
sos, Karpathos (Kerpe) adaların
dan ayırır. Adanın mesahası 56 
bin kilometre karedir. 

Giridin Mora'dan uzaklığı 104; 
Afrika kıyılarından 1 i8, Anado· 
ludan 185 Km. dir. 

Bu vaziyete göre. Girit, eski 
dünyayı teskil eden i.iç kıtanın 
ortnsında bulunuyor demektir. 

Şnrki Akdenizin, eski medeni
yet dünyrısını etrafına almış bu
ltmduğu düşünülecek olursa, bu
nun ortasında ve kıtanın kavşa
ğında yc~inmiş bulunan Giridin 
eski zamandaki tarihi rolü ko -
]aylıkla izah edilmiş olur. 

Yüzü bulan şehirlerinden do
layı eskiden adaya verilmiş olan 
Hekntopolis adı da Giridin par
lak mazisini ~österir. 

Şimal arzının 35 inci derece
sine tesadüf eden Girit, Avru -
panın en cenup parçası savılır. 
Adn, nrz dairesine muvazi ol -
mak üzere Şark - Garp istikame
tinde uzanmıştır: En garbında 
bulunan Grakusa ve Krio burun 
lariyle en ziyade şarka sokulmuş 
bulunan Salmon ve Sidero bu -
runları arasında boyu 160 Km. 
en geniş yerini teşkil eden Stav
ro ve Lithino~ burunları arasın
da ~enişliği ise 60 Km. djr. Sark
ta peyda olmuş bulunan Mira -
hella, garpta Armiro. J?irintileri 
adamn uzun [?Öi!dc.>sini daraltmış 
ve üç parçaya bölmüş bulunur. 

* * 
G irit arazisi. eski Ege kıta

sının parçalanmış bir sıra 
dağının büyük bir kısmından 
baska bir şey değildir. 

Bundan dolayı ada baştan ba
şa dik ve sarp tepelerle kaplan
mış, arızalı bir yer olmuştur. Ba
zan alçalarak bel veren, hazan 
2500 metreye yükselen vığınlar 
vücude getirmek suretiyle uza -
nan büyük bir sıra dağ adanın 
belkemiğini teskll eder. Dai{ sı -
ralannın kıvrımlarında veyahut 
denizle sırtların arasında derin 
vadiler ve birbirleriyle kolavca 
münasebette bulunamıyan dar 
ve uzunca ovalar. snrp arazıyı 
parçalamış ve bölmelere avır -
mıs bulunur ki, bu vazivrt her 
d<'virde adanın idari birliğini 
gürlestirmive sc>bep olmuştur. 

Girit, coğrafi mcvkiinin neti
CC'si olarnk, tarihre parlak bir 
mevki tutmuştur. Girit Milattan 
evet 3000 senesinrlen sonra A -
nadoludan ı?elen Etiler. Frikler 
V<' Litler gibi muhtelif Türk 
1iimrelerinin muhaceretlerivle 
ilk defa iskim olunmus ve bütün 
Eı?<' denizinin öbür adalarına nis
bete~ ml'deniyet en evvel bura
da inkisaf etmiştir. 

* .. 
1 400 senesine doğru Akalar 

(Achnen) Giridi zaptet
mekle beraber medeniyete hür
met ettiler. Daha sonra Girit, 
Tor (Dorien) lcrin istilasına uğ
radı ve o zamnn en parlak me -
deniyet merkezi olan Knosas tah 
rip edildi. Tor'ların istilasından 
evvel Girit şehrinde bircok kat
lı ve balkonlu evler, ince bir 
zevkin mahsulü olan resimler 
duvarları süslüvordu. Hanyanın 
cenubu ,:?arbisinde Polhvremi ve 
civarındaki su kemerleri, Slimo 
mevkii ve harabeleri, Resmonun 
şarkında Mylopotamo kazasında 
staJaktitlerle süslü olan tuhaf 
şekliyle büvük bir şöhret kazan
mış olnn ~frlidoni mağarası da 
tarihi mevkilerdendir. 

Girit adası sonraları Romnlı -
tara. Bizanslılara. Araplara, Ve
nediklilerc JZecmiş ve 17 inci a
sırda Köprülüler zamanında Os
manlılar tarafından zaptedilmiş
tir. Osmanlı İmparatorlu~unun 
zavıflaması üzerine 1861 den i
tibaren adanın Rumları isvana 
başladılar ve arazının sarplığı 
c;avesinde birçok kanlı muhare
belere ramnen. Osmanlılara kar
c;ı durmakta devam edebildiler. 
Bununla berabPr adn. resmi va
ziyeti itibariyle 1913 tarihine 
kadar İmnaratorluuun hiikmü 
altında kaldı. Ancak 1898 den 
c;onra adanın ifll\rE'sl İnıziltere. 
Fransa, Rusva. ftalyarlnn miirek
kPo dört devletin nezareti altına 
girdi. 

Büvük dcvlC'tler 1906 dn. Gi -
rit umumi valisinin sccilmesi 
hususunu Yunan kralına bırak -
mak suretivle adayı hlr knt da
hR Yunanic;tıma vaklastırdılar. 

ihavl't 1912 de Girit ve Yunan 
mecJic;leri birlesti. HH3 de vanı
lan Balkı:ın muharPhesi ile de 
Osmanlı İmonratorlultu Girit ü-
7erinde, asırlar süren hııklann -
dan vaz aecerek adavı Yunanis
tana bırakmak mecburiyetinde 
'lcaldı. 

Parasiit milfrezelm yere fnfp sa
haya h!iklm olur olmaz, nrkadan pi
vade kıtalarını nakleden tnvyarelC'r 
birbirinin ardından karava inerek as
krrlerini boşaltırlor. Polonyada ve 
Holandad:ı yanılan tecrübelere J;töre. 
1000 kişilik bir alay bir saat içinde 
bütün malzemesivlC' birlikte harekete 
ı;ıecebilccek bir vazlvcte .ılrer, 

Almanyada para~iitctileri yet~tır

mek kin ayrı bir talim ve terbiye u
ırulO takip olunur. Her paraşUtçO. 

birbirini zedelemeden yere inmek i
cln dil.rt ay talim e:örür. Bunlara to
pografya dersi verilir. İnecekleri yeri 
nasıl seçecekleri öğretilir. Her para
şütçü işaret vermesini, tayyare ve 
rıskerlcre yol göstermesini bllmiye 
mecburdur. Ayrıca lndlklrrl yerlerde 
1 .. ıptedecckleri dilıımnn siıtıhlnrını kul
lanmasını da bilmek mecburiyetinde
dirler. Onun !cin p::ıraşlitcülerl ordu
nun en zeki erleri arasmdıın f:ecerlcr. 

Her 1000 kişilik bir alay !cin 125 
tayyare 1A7.ım olduinlnıı eöre, Alman
ların 1000 asker indirebilmeleri l<:ln 
bine :yakın trıyvııre kullandıkları an
tasılo-. Girit kill'ük bir ada olduğu 
tein, burada kA!I derecede tayyare 
meydanı yoktur. mevcut tavvare n~
lerl de kOçilktilr. Bu sebeple İngiliz
ler k!ıfi derecede hOcum tayyareleri 
havalandırarak Alman tayyarelerinin 
hareketlerini lşktıle lmkAn bulama -
mışlardır. Ayni zamonda deniz tayya
re gemilerini Stuknlann bulundu§u 
harp sahıı$ınıı sokmak tehl!kt>li oldu
l'tıı için, İngilizler Akdımlz donanma
ı:;m:ı mensup tayyare gemilerinden de 
Girldin müdafaasında istifade edllc
memlıitlr. 

Süpheı::l7. Almanlar Glrlde gllndcr -
dikleri bu kuV'.•eUerle iktifa ctmlyc
rek nrkadıın daha yeni kuV'.·ctlcr 
~öndereccklerdlr. ÇünkU şlmdive ka
dar indirilen kuvvetlerin mühim bir 
kısmı ya öldürülmüş, ya esir edil -
mlştir. Böyle olmasa bile 7000 kişi 
ile 20 - 30 bin kisilik bir kuvvetle 
müdnfaa edilen bir ndııyı lşıznl müm
kün de~ildlr. Almanlnrm nsker sevki 
için küçük ve sert motörbotlarlcı de
nizden de nakliyat yapmıya çnlıştık

lan anlaşılmaktadır. 
Yalnız dikkate şayan olan nokta 

Bu v~7ivet karSlsmna. zıraı 
'llahsuJlPrirnizin normal zaman -
ıarda oldui1ıı kaıfar ucu1ı:ı sı:ıtıl
...,,ı:ıc:ına im k:ln voktıır. Nitekim 
'ıirhir memlekette dP mallv<'t fi
vatları hl'lroten evvelki seviyede 
lcalmsımıstır. 

Bövle oldııli11na l!Öre. harbin 
viicude gPt.irdii'fi tesirl.,ri hrc:ı:ıh:-
1r:ıtmıvar:ı'lc. zirai mahc;ull~rimi-
7in n:ı halı lac:tıi!ıncfon ı::ik~vet Pt
'TIC'kteki manayı bir türlü anlı-
vamıyoruz. 

Zirai Mahsuller: 

H akikat halde, zirai mah
sullerimizin fivntlnrı. he

nüz değer fiyatını bulm;\mıstır. 

Bu maodeler arasında. düne ka
dar pek ucuza satılanları bile 
vardı. mesela: 8 - 9 kurusa ka
dar kuru bakla. 13 kuruşa kadar 
-ıohut satılmıştı. 

Avrupanın vivecek m:vldeleri
ne karşı olan ihtivnC'ı mali'tmdur. 
Avrupa mPmleketlerinin deniza
c;ırı memleketlerle rabıtası kesil
dil!i için. vivf'cek maddeleri, sa
rıavi maddelPri kadar kıymetli 
hir hale ~elmistir. Ru vazivet 
karşısında bir avuc nohutla. bir 
:ı.vuc civi arasında kıvmet itiba
,.ivl<' hir fark olmaması Hi7ımrhr. 
t.falhtıki nivnsa mtinasPhetlerin -
.:te bir bövle değildir. Çivi. harp 

şudur ki. slmdlye kadar ne Alman 
ve İtalyan tebliğleri, ne de Berlin 
ve Roma radyoları bu teşebbüsten 
bahsetmemlşlerdlr. Anlnsılan Alman 
kumandanlığı da bu tecrübenin yüz
de yüz muvaffakıyetle netlcelenece -
~ne kani değildir. Eğer bu teşebbüs 
nkim kalırsa, erktin umumlyeyl bir 
hayal sukutuna uğrntmıımış olmak 1-
c;in, halkı bu hareketten haberdar 
etmC'rneyi tercih etmiş olacaklnrdır. 

Thorp, saçsız başında köğıt bir külah, elinde 
bir kaynana zırıltısiyle gözüktü: Yazan : V icki Baum 

- Merhaba, Krozbi! 
- Hey, Allahım! Sizin burada ne işiniz var, 

Thorp? 
Mösyö Krozbi şaşkına dönmüştü. Kaşla göz a

rasında hazırlanıveren yeni tahtına nefessiz çök
tü. Orkestra, Diksi çalıyordu ve numaralı genç 
kızlar, güvertede çepeçevre yürümeğe başlamış
lardı. Thorp: Jtendini herkese göstermek için, o emin mankcr. 

- Memurlarınız arasında ahbaplarım var, dedi. yürüyüşüyle güverteyi dolaştı. 
_ Arkadaşlar mı? Yoksa kadınlar mı? Orkestra hafif bir hava çalıyordu. Kendi önün-

den geçerken Erik onu, belinden yakalıyarak 
- Her ikisi de... • d h ı · · 
Thorp Nina'yı gözden kaçırmıyor; onun narin herkesin a a iyi görebi mesı ıçin, yukarı kal<1ır-

vücudünü, temiz gülüşünü, ağlamış gibi nemli ve ıiı. 
ayni zamanda gelmesi beklenen "o büyük eğlen- Mösyö Krozbiyi evine bırakmak ıçın vapur. 
ce" ye karşı intizar dolu gözlerini takıp ediyordu. 225 inci sokak rıh~ımında biraz durduktan sonra, 

- Hiç düşündünüz mü, Krozbi? Satılık bir Cekr?,r ~areke~ ettı. . . . 
yığın eşya ile dolu koskocaman bir mağazanız M~~;~. Thorp v~pur~a kaln:ıı~tı., Vakıt' ıl~rle~ık
vnr, \re onlan elden çıkarmak için, ne zahmetlere çe. _şoğsundekı g~ı deı:ı)_al8:7 ~.p?.ı ) avaş ) a\ aş sol -
katlanıyorsunuz, değil mi? Halbuki ... "Merkez"de mag~ başlıyan Nına ıçın uz.ulu.Y.or?u ... 
satın alınamıyan şeyler de olduğunun farkında Erık. ara sıı~a y~nından. bır ruz.gar gıbı ge?çerek: 
mısınız?.... - Nasıl, eglenıyor mu~un, Lılle Spurv. diye 

Krozbi arkadaşının baktığı tarafa baktı, ve ora- sesleniyor ve dansedenlenn anaforuna karışıyor-
da Nina'yı gördü. Pek iyi anlıyamamıştı: du. d. k d. . 

_ Bu bir müracant mı? Avukat kcn ı en ıne. 
Thorp hnfifçe gı.ilumsedi. Maamafih hemen - Aptallığı b!rak ~.şte! ~u senin için, bulunmaz 

kendini topladı ve orada bulunanları birer birer bir fırsattır ... dıye soylenıyordu. Genç kadın lıa
dolaşmıya ba~ladı: 12 m be fj.ften ~1rh~ş, kocası onu ihmal ediyor ... Bundan 

_ Reyinizı, 4 numaraya versenize!.. En güzcJ aa~~.J.YJ.,:bır Jırsat nerede bulunur? 
li 0 değil mi? Ben muhakkak ona vereceğim. Nına ıle tekrar dansettiler. .. .. . 
. Nina nefes aldıkça kemerindeki gümüşlü sır- Th?r.P, danseder~cn o?un . butun a~ırlığıyl~ 
malar pırıldıyordu, ve göğsündeki beyaz garden- kendını ona bıraktıgını hıssedıyordu. Kıı mı:-ı bıı 
ya çiçekleri, bu sıcak akşam havasındn, artık ya- li'ımba ışığı altında onu öptü.Nina hemen hıç kar-
vaş yavaş solmağa başlamışlardı. ~ı koymamıştı . Yalnızca: . . 

Thorp'un işliyen çenesi, burnunun ucunu gör - - Bütün bunlar, aptallık Stev! demıştı. 
miyccek derecede snrhoş olan ihtiyar Sparg, Ni- Sesi yorgun ve kırıktı ... 
na'nın kısım şefi Mösyö Berg, kendisi ve Krozbi O, ümit içinden Ninayı bara doğru sürükledi: 
gibi birkaç kişiyi kandırabildiyse de, neticede, - Biraz daha içsek mi, dersiniz? 

ten evC'lki fiyata nisbetle birknc 
misli fiyatla satın alınıyor. Hal
buki nohudu, küçük bir fiyat 
farkiyle dısarıya satıvoruz. 

Demek oluyor ki. zirai mah -
sullerimizin Avrupadan aldıl!ımız 
c;ınai msımfılat nisbetinn" fiyat -
'arı viikselmemistir. Bilakis. bu 
"nÜbadele miinasebetlC'rinde mal 
!arımız değer fiyatını bulmamış
tır. 

İhracat: 

,. vvelki ~ün Avrupa memle
C ketlerine 740 bin liralık 

1hracat nlmustu. Y:ılnn Alman
•1ı:ıvı:ı 5:l8 bin liralık tütiin sev-
1,PdiJmic:tir. AllT'Rnlarla 10 mil
.. on liralık bil' tütiin anlasması 
4:ıha vı:ınılacaktır. Bu anlasmav:ı 
<?Öre. A lmanvad::ı'l boya ve sımıi 
'Tladdeler alınacaktır. 

Hafta içinde tütiindcn başka. 
on zivade satın alınan mnl}:ır a
"asında kuru mevvnlar bulun -
"l"\aktııvdı. Yukanda da vazclı{!ı
"l'\ız P'ibi. kuru mP,vvtılnrımızdan 
r•ndtVn k;:ırq her tı:ırnftan tn1Pn-
1rr artmakbdır. Yakın zamanla
"ı:ı k!!ıiar 38 kurus vlhi pek ucu7 
'"'ir fivata satılsın fındık. son ıtiiıı 
1nrde (lPttAr fiv;ıtını bulmustur. 
thrac NiilPn m·addC' ler nrs:ısındn 
"Pm sıfvon. kuru srbıl"lrr d~ hii
•rük bir yekun tutmaktadır. Bil
'ıasc:;ı kı;ru s,.,bzrl"rdC'n nohut. 
.. e bakı pva karşı her taraf tan ta-
1 ep vardır. 

Piyac:sıda kuru fasulye. merci
rn<'k ırihi martifelerin fiyatlan 
'lrtmaktadır. Thi bafüı evvel 1!i 
'rnrusa k::ııiar dilsen Trabzon mal 
ıarı. shndi 18 kurnsa ~atılmnk
•ı:ıdır. Fivatbnn vükc:Plmesinde -
lci sc>beo. bu mRlın ihracına 1i -
c:ans veriler,..~i hakkında bir şa
·•ia cıkmasıdır. 

ithalat: 

I• thalat bahsinde, kahve tir
yakileri icin bir müide 

•olfıkki edilebiJPrek habE'r sudur: 
1ki ~ün evvel Mtsırdan İskel)de
runa 30 bin cuval kahv nln J!C
lic:i... Normal znmımlarda. mrm-
1eketimi7in kahve ihtivacı 60 biıı 
"'Uva1dı. Bu hesaba ~öre, son de
f'a olarak eelen kahve. piyasada 
lrnhve buhranını ortadan k::ıldı
racaktır. EsaSPJ' Ticaret Oficıi -
11İn de elinde 500 cuval kahve 
hıılunmaktadır. Bundnn ba!;ka. 
1\1' ersinrle de 600 cuval kadar 
kahve bulunmaktadır. 

Acaba. bu kadar kahvemiz ol
-luP'u halde. vine kahve bulnmı
vanlar olacak mı? 

Bu sualin cevabı da ~ olabi
lir: Savet kahve tevziatı mii -
kemmel bir surette yapılırsa 
mevcut kahv~ler. ihtiynca kifa
vet cdehlllr. Hic kimse kahvesiz 
1.talmaz. Tevziatın mükemmel bir 
c;urett.P yapılması icin simdiden 
ha7trlıkhıra baslıımalıyız. 

Son günlerde İnJ?iltPreden fs -
1<enderuna mühim miktarda mal 
<?elmlstir. Bun lı:ınn arasında kıt
ı av cfa hulundu~undan bahsedil

0 dilccc.>ktir. 

Bıı haftııki maclar Galata!lar:w 
"C' Fenc>rbahcenin geçen hsıfta 
ı\nkarada yantıkları oyunların 
.. ö"sıns'ı olacaktır. 

İlk olarak FPnerbahce n(' De
'llirsl"nr ta kımlan ovnıvıı<"aklar -
.:fır. Bundan sonra Galatac;:ırav 
ile Gençlerbirliği karşılaşacaktır 

Cezacının k.:lfi f1Örii1Pl'Pi'!i hak 
1<ında Genel DirP'ktörlükre veri
lecek kı:ırar bir !?Ün mpc:Plesi ha
lini alrl•aı r.ihetle. bu hafta Fe -
nı>rli Mclihin de ta1nmındı:ı yer 
<tlması kuvvetle muhtemeldir. 

İzmirde Altınordu ve Altav ile 
1<arşılasmak üzere Besiktas vr 
1stanbulspor da hu sabah Ban -
dırma tarikiyle İzmire hareket 
~ecektir. 

Bisikletçilere ziyafet 

İstanbul Böll!esi 19 :Mavıs hav 
ramı münasebetiyle İstanbul -
Edirne - İstanbul yarışına isti -
rak eden bisikletciler şerefine 
dün öğle vakti Novotni loknn 
t::ısında bir öi?le yemeği vemıiş
tir. 

Neşe fle yenen yemekten son
ra, derece alanlara FPderasvon 
mümessili Süreyya tarafından 
kıymetli hediyeler verilmiştir. 

Yeni Tiftik Fiatlan 
Ankara, 22 (TAN) - Ticaret 

Vekaleti tiftik fiyatlarını tayin 
ve tesbit eden kararnamevi ko
ordinasyon heyetine takdim et
miştir. Kararname öniimüzddki 
ıı;ünlerde ilan olunacaktrr. 

TOPLANTILAP 

Şlıll Halkevlnden: 26 Mııyııı Pnznr
tesi gı1n0 saat 17 de Evimiz salonun• 
da Yardım Sevenler Cemiyet! İstan
bul merkezi adına Halide Nusret Zor
lutuna tarafından (Cephe gerisinde 

Türk kadını) mevzuunda bir konfe-
r:ıns verilecek ve Göstcrit wbcmh: 

tesi 

* 12.30 Program 
12.33 fncesaz 
12.45 Haberler 
13.00 Müzık (Pl.) 
13.15 fnccsaz 
13.30 .Muzik (Pl.) ... 
18.00 Program 
18.03 fncesaz 
18.30 Ztraat tak -

vimi 

19.30 Haberler 
19.45 Orkestra 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Semailer 
21.00 Memleket 

postası 

21.10 Temsil 
22.00 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestra 
23.15 Car.bant 
23.25 Kapanış 

MEVLÜD 
Merzifon tüccarından merhun 

Murat Ferendecinin oğlu Abba 
Ferendecinin ruhuna ithaf olur 
mak üzere Mayısın 25 inci Pt 
znr _günü öğle namazından sol' 
ra Usküdar Doğancılarda par 
karşısı Nasuhi Tekkesinde mm 
ludü şerif kıraat olunaca~mda· 
akraba, ahbap ve ihvanı dini• 
teşrifleri rica olunur. Okuyanla 
Mehmet Öncü. Duacı Ercüment. 

TEŞEKKÜR 
Aramızdan ebedi gaybubetlyle 

bizleri yeis ve elemde bırakan 
refikam, annemiz, kardeşimiz 
Azra Arpat'ın cenaze merasimi· 
ne bizzat teşdf edenlerle telgraf. 
mektup ve telefonla hissiyatımı
za iştirak ederek teselli ve tazi
vette bulunan bilcümle akraba 
ve dostlarımıza ayn ayrı teşek
küre teessüratımız mani olduğun 
dan minnet ve şükranımızın arzı
na muhterem j?azetenizin tavas• 
sutunu rica ederiz. 

Doktor l\fehmet Necdet Arpat; 
Sclmn Arpat, Nazime Arpat, A. 
tiye Nazım, 1\liislüme Reşit. 

DOGUM 
Muharrir ve musahhih Sev. 

fettin Orhanın. dün bir kız ev
ladı dünyaya ~elmistir. Hüsniye 
ismi takılmıştır. Ömürlü olsun. 

tarafından da (Hedef) pivcsi temsıl HAl..KEVLERINDE : 
edilecc;ktir. Herkes gelebilir. 

Birleşik Amerika 

Tarihi 
Tcf rikamın yazılanm1zın çok. 

luğu dolayısi)·lc bu~Un koyama
dık. Özür diforiz. 

Sanyer Halkevlnden: 24 Mayıs 

1941 cumnrtC'si günü saat (1!5,30) da 
Evimiz salonunda muharrir Suat Der
viş tarafından bir konfcram veril~· 

cektir. Herkes gelebilir. 

Şehremini Halkevlnden: Evimiz 
kütüphanesi pazar günlerinden maa
da her gün öğleden evvel 10 - 12 
ye ve öğleden sonra 14 - 20 ve ka-

....,...._..... •• _.._...., ı dar acıktır, 

LEANDER--nııı ,--zARA H 
WILLY BIRGEL ile beraber yarattıOı 

KRALİÇE NİN.KALBi 
(MARlE STUART) 

Mevsimin en büyük ve en muhteşem filmlndt. 

ŞARK SİN EMASINDA 
Emsalsiz bir muvaffakıyet kazanmakta ve takdir alkışlarını topla-

• A . maktadır. Suareler için Dalma yerlerinizi evvelden aldırınız, Ufa Film 
Hüseyın vnı ı \mı - 1 

mektedir. 

Çeviren: Ha - Ça No. 28 

ve ona madeni bir levha hali veriyordu. 
Erik: 
- Bugün neler oldu sana, Lilian? Adeta bam

başkasın... diyordu. 
Lilian gururla güldii: 
- "Eski çamaşır,, larımı çöp tenekesine attım, 

işte o kadar ... Ha, şaşıyorum, doğrusu; meğer siz 
de görebiliyormuşsunuz. 

- Siz? Biz kim? 
- Siz, erkekler ... 
- Konuşurken, yalnız kendime hitap edilme-

sini severim. 
Bu cevap Lilian için fazla ağırdı. Cevap ver-

medi. 
Erik kolunu mankeninkinin altınn sıkıştırdı: 
- Üşüyor musun? 
- Hayır. Aksine, ateşim var. 
Doğru söylüyordu. Haftalardanberi hakikaten 

biraz ateşi vardı. Bel kemığindcn aşağı ürperme
ler hissediyordu. Fakat elleri ve yann~ları ateş 
gibiydi. Bu, yüzüğün ve ona bağlı, gelıp geçmiş 
tehlikeli anların neticesıydi. Erik: 

- Ateşin bana da geçiyor! dedi. 
İçmişti, fakat pek te fazla değildi. Çünkü kok

teyli sevmezdi. .. Buna rağmen bir kadını "fethe,. 
kalkışabilmcsi için, ona bukadarı da kafiydi. Bü
tün mafsalarında, Lilian'ın o et ve sinir sarsıntı
sını duyuyuordu. Hem de, Allahım! O ne kadar 
da güzeldi ... 

- Sahi mi? 
Lilian güçlükle işitilebilen gayet yavaş bir ses

le cevap verdi: 
- Hayır. 
Kendilerini bir müddet daha tutabildiler, ara

larındaki havanın elektriklenmiş gibi tıtrediğin 
hissediyorlardı. Sonra Lilian, kollarını boynum 
dolayarak, onu öptü. Bu, uzun, aç bir öpuştü. 

Ay, küçük bir bulut parçnsı arkasında kaybol 
muştu, biraz sonra yine göziıktü. Lilian kolların 
onun boynundan çektiği zaman, Erik bıraz sen· 
deliyordu: 

- Buna ne mana vereyim? 
Lilian: 

- Hiç ... Hiç bir şey değil! diyerek dışari çıktı. 
Erik titrek bir sesle: 
- Daha bir dakika! Bir dakika kal, ne olur?. 

diye yalvardı. 
Ay bulutların arasından sıyrılınca merdivene 

iki yabancı gölge düşmüştü. 
Stev Thorp: 
- Buradan geçilemez, Nina. dedi. 
- Zaten hep böyledir. En güzel, ama en güze 

yerlere hep münasebetsiz levhalar asarlar! 
Thorp alaylı bir eda ile: 
- Hnydi, haydı!.. dedi. Böyle "sol,, lafları şim 

di bırak! 

Döndüler, ve yan merdivenlerden tekrar bara 
indiler. Her yanda sevişen çiftler görülüyordu .. 
Thorp, lamba ışığında, Nina'nın dudaklarının bem 
beyaz kesildiğini farketti ve birden bire kafasın· 
dan acayip bir fikir geçti. Lüsi ile evli olduğu za
manlarda böyle şeylerin katiyen farkına varmaz· 
dı. Gerçi Lüsi de dudaklarını boyardı ama ... 

Nina'nın Erik'](' Lilian'ı o mPrnivPıı .,ft.nda g0 
rüp görmediğını bır turlu kestıremıyordu 

Damdan duşer gibi: 

Milattan E"vvel 3000 - 2400 
senplerlne do~ru. Giridin şimal 
kıvılanndn Mochos fMohos) mev 
kiinde Asvndan ırelmP braki -
sefnl insanların bak1r aletleri ve 
nıPzar tioleri kec;folunmu<rtur 
Mücevherler. vazolar, ve daha 
birçok eserleriyle kı:>rıdlni ~öste
ren bu medeniyet. 2400 senesine 
doi!ru moden i!ılerinde biivük bir 
terakki pösterdi. Art1k Girit ~e
rnici!E'ri Anndolu. Mısır. Surivl' 
ile münasebette buhınuvnrlıı,.dı 
Finik<'lilerden evvel Akdenizi 
bac;tan bnc;a rrPrenler. Girit f1E' -
micileri idi. Milattan evvel 17•)0 
senesine dol?ru yiııe Asvııdan ı?Pı 
mP dii!'er bir istilaya ueradı. 0 
!C:•rnlnrda Girltte türeven bir sü -
liik zamanında vPni hir Hatti 
•11:ı:ı mPvd,nn f'l"ldil!i aibi. sana
v; de.> bir krıt dnha incC'ldi Sa -
rnvlar kuruldu, refah ihtiyacı -

Lilian büyük bir ekseriyetle, o akşamın güzellik 
kraliçesi seçildi. 

Başına Mösyö Krozbi tarafından, Kraliçelik tacı 
konurken, hiç şaşırmamış. ve bir çekingenlik ese
ri göstermemişti. Sonra Krozbi'nin elini sıktı, vt 

Erik'le Lilian kaptan köprüsüne giden merdi
ven nltında ayakta duruyorlardı: "Çıkmak 
yasaktır!,, Oraya kimse çıkamazdı! Karşı kıyıda 
Manhattan'ın ışıkları görünü;or, ay suda parl ıyor 

....:.. Bana uzun zaman naftelinlenip, bir sandı
ğa hapsedilmiş gibi. geliyor sanki bugün. İyice 
silkelenip, tekrar işe yarar bir hale gelmişe ben
ziyorsun ... 

- Bırakın bunları, Erik. Bunlar boş luflar ... 
Erik, onun gözlerinin içine baktı: 

- Ne di.ışünüyorsunuz, Nina? Şöyle bir hafta 
sonunda, veya bütün bir haftadan istifade ederek 
beraber küçük bir seyahate çıksak? Ne dersiniz? 

- Bu teklüi bana, neden tam bu sırada yapı-
yorsunuz? 

(Arkası ,·ar) 

-.... 
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Almanlar Fas'a da 

Yerleşiyor 

Ankarada Dün Gece 

Bir Sinema Yandı 
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Heligoland 
Deniz Üssüne 
Hava Akını 

Giritte Boğuşma 

Şiddetli 

askerlerinin 11500 kişiye balığ 
oldugunu bildirmiştir. 

l.rıgilizler vaziyete hakim 
Kahire, 22 (A. A.) _ Bu alı: 

şam öğrenildiğine göre, İngfüz . 

1 enım bir erkek kardeşim vardı. , bir de.fadan başka... Bunlar snyıhy-

Actmı unuttuğum, uzak bir vi- dı ve her birini, birer çizgi ile, daima 
....,,,-- lAyl·tte n1ekteptey- I Cl"bimde taşıdığım bir kiiğıcl?. işaret-

~
- ..... ' di. Onu zaten pek az; liyordum. Bu listcyı, doktora ilk gös-
,_ ~ - görmüştüm. "Gelin - ; terdiğim zaman, bu çizgiler, topu to-
~\'fir tık., glbi daima a- pu, yalnız beş taneydi.. Çizgilerin 

,\ ~~. . : ·~\ J~lara tırmanır, k~- mAnası anlatıln1ca o, gürültühi bir 
~ )1 #.} 1 gmıa bol bol kı- kahkaha salıverdi; 'çimde~: 

(Baş tarafı 1 incide) 
Almmı Jl.f aliye Nazın 

Pariste 
Paris. 22 (A. A.) - Almanya 

Maliye Nazırı Kont Schwerin 
Von Krosigk, Alman makamları 
ile görüşmelerde bulunduğu 
Brükselden, bugün, Parise gel -
miştir. ... 

Vichy, 22 (A. A.l - Amiral 
Darlan bu akşam Paristen Vichy
ye avdet etmistir. 

(Baş tarah 1 incide) 
Biraz sonra, bu ambardan ateşin 
çıktığını görenler itfaiyeye ha -
her vermişlerdir. Bu sırada sin2-
manın içerisini bir dum:ın bürü
müş ve halk heyecan ile dışarı
ya fırlamıstır. 

İtfaiye gelinciye kadar alevler 
sinemanın çatısını i~ti18va ve bir 
taraftan da sinemanın yanındn 
bulunan Tabarin barını. "Ulus .. 
gazetesini ve Vf'hbi Koc'un apar
tımanını tehdit etmiye baslamıs
tır. İtfaiyenin gös ·diği bütün 
ııayrete rağmen, esao 1hsap o
lan sinema binasını kurtarmak 
imkanı hasıl olamamıs ve hina
nın büyiik bir giiriiltii ile catısı 
rökmüştür. Bu sekilde bir saat 
kadar süren yangın sona ermis
tir. 

Londra, 22 (A.A.) - Çarşam -
ba günü öğleden sonra, bombar -
dıman servisine mensup tayyare
lerden küçük biı: teşekkül, Alman 
!arın Heligoland deniz üssüne bir 
baskın hücumu yapmıştır. Bu ha 
rekctten, bir bombardıman tay -
yarcsi dönmemistir. 

!er Yunanlıların ve Girit dağlı 
larının müzaheretiyle Giritte va 
ziyete tamamiyle hakim· bulun· 
maktadırlar. 

(Baş tarafı l incide) 
retiyle takviye te.;;ebbüsleri Kra
liyet donanmasının icraatı saye
sinde şimdiye kadar akim kalmış, 
düşman kafi~elerinin bir kısmı 
batırılmış, diğer kısmı da dağıtıl
mıştır. Girit müdafilerinin ma- Vapurlarla tank çıkarmak 
neviyatı her zamankinden daha için yapılan te§ebbüs 
yüksektir. 

Ilanya mıntakasında, Suda ko- Londra, 22 (A.A.) - "Reuter 
vuna dün sabah erkenden yapı- Bugün öğrenildiğine ııöre. Al' 
lan şiddetli hava hücumlarını manya Giride hava yoliyle kuv 
ıı.ündliz Hanyanın cenubu garbi vet göndermek için nevmidanc 
sı~de yeni parasütçü inişleri ta gayretler sarfetmektedir. İmpa 
kıp etmistir. Düsman bu mınta ratorluk ve Ingiliz kuvvetler 
k.ada toplııırımız ve mitralyözle müstevlileri imha veya esir et 
rımız tarafından siddetli bir ate mek için ııöğüs göğüse şiddetle 
se tutulmuştur. Düşmanın şimdi çarpışıyorlar. Zannedildiğine gö. 
:Maleme tayyare meydanını ve re, 7 bin kişilik bir Alman tü· 
Kares'in ııarbinde bulunan mm menini hava yoliyle üssünden mt 
takayı işgal ettiği istidliil edil harebe sahnesine getirebilmek ;. 
mektcdir. Maamafih sözü geçen cin iki gün liızımdır. İstilA te. 
tayyare meydanı hala atesimiz sebbüsü salı günü basladığına gö. 

1\ 4.-;,;.'·/ zlar. el.m~l~r ya~- "Ah, ne olurdu, 0 da böyle güle-
.ı't ~ıil' iırırdı: $ıpşı.:ın, mu-

1 

bilse' .. diye hayıClanırdım. Doktor, 
temadıyen gulen, ton kahkahası bitince, eğer bu listeyi an-

bir yüzil vardı; işte hatırlıyabil- neme göst~rirsfi'm, onu tekrar güldü
ım.... rebileceıtimi söyledi. Dedlği gibi yap
~. on üç, ben de hemen hemen yarı tnn; annem buna. yalnı:ı: bir df'ğil. 
ındaydrm. Kasvetli, bulanık bir iki defa .1((1ldü. Bu ..iki gülüş, bir tek 
::ünüydil; onun, o müthiş ölünı ha- iri göz yaşt ile, birbirine bn!1,andığı 

ı gı:l<ll. halde, ben onu. kısrıca iki s;;Jarm. 
"u. a:1ncmi Adeta yıkmıştı. Aylarca * * 

Şimali Fransada geçen 
bir hadise 

Londra, 22 (A. A.) - Londrada 
Hür Fransızlar tarafından çıkarılan 
"Frcınce., gazetesi, doğruluğunu temin 
etti~i • hAdiseyi nakletmektedir: 

t.ı yattı ve kendisini bir daha da 
lryamJdı. Yüzüne öyle bir ıstırap 

1cı ifartesi çökmüştü ki, başka an

Ablam bana, o, yatağında ağabe
vimi dli~üriürkcn, benim bir 

cr, çocuklarını kaybettikleri va -~ 
, teselli hulmak için, her nedense, ·ı 

;:~?~:5I;::I:~~!~~ g~~~p:~~=. ı· ~":. 

kö~eye çekilip sura! 
&!'=mamı ve onu a~abe
yimden konusn11y9 zor 
I::ımamı ı:-öylemi1ti Een 
bunun faydaı::ı:u ve 
annemi yine, o eski 
şen, n~eli anne hali
ne, nnı::ıl gr.tirebilece

Amiral Darlan 24 Nisanda Şimali 
Fransad'n kfıin Beaunrıis şehrine git
miştir. Bu ziyaret şehirde duyulmuş 
ve büyük bir kalabalık Darlan'm ye
mek yediRi lokantanın önünde too -
lanmıştır. Amiral, tareçaya çıka~ak 
birJr~ç cümle söylE'mi. tir, 

Etraftaki birrok binalar tah -
liye edilmistir. "Ulus .. ?.azete<:;i -
nin ambarivle mntbaa lf'v;lz1rn1 
ve k'1ğı.tlafı tam::>mf'n vanm1s, 
idarehane ve matbaa kısmı kur
tar1lmıstır. 

Başka teşekküller, çarşamba 
günü düşman işgali altındaki 
Fransada Bethune civarında bir 
elektrik santralına ve bir petrol 
tasfiyehanesine hücum etmiştir. 
Ingiliz tayyareleri, hedef üzerine 
tam isabetler kaydetmişlerdir. 
Beş düşman a\'cısı tahrip edil:niş 
tir. Bir Ingiliz bombardıman tay 
yaresi ve altı avcı tayyaresi dön
memiştir 

M ilıverin vapur zayiatı 
Londra, 22 (A.A.) - 19 mayıs 

ta sona eren hafta icinde Ingi liz 
donanmasiyle Ingiliz, hava kuv -
vetleri tarafından düşman gemi
lerine yapılan hücumlarda ceman 
40.500 tonluk 8 nakliye gemisi 
tahrip edilmiş veya tamir edile -
miyecck derecede hasara uğra'ıl
mıstır. Bunlardan ceman 17,500 
ton hacminde 4 vapur muhakkak 
surettc batırılmıştır. Diğerleri son 
defa görüldükleri zaman o kadar 
şiddetle yanıyorlardı ki, bunların 
da tamamiyle harap olduklarına 
hükmetmek 15.zımdır. 

altıncı. bulunmaktadır re, şimdi düşmanın ikinci bir tü. 
Churcchill'in iz~lıatı ,meni ilk askerlerini indirmiye 

Londra. 22 (A. A.) - Buııün 
Avam Kamarası celsesinin niha
yetinde Churchill Girit muhare
besi hakkında yine "pek muvak
kat" mahiyette olmak üzere şu 
izahatı vermiştir: 

başlamış olması muhtemeldir 
Alman Başkumandanlığının ha· 
vadan indirilen kıtalardan sonra 
vapurlarla tank cıkarmıya te -
•ebbüs ettiği sanılmaktadır. başka oğlu daha olduğunu hatır - f~ , 

mamı söyledi, Heyecan içinde, ne
nefese anneme koştum. Oda ka -

i>lık, kapı kapalıydı. İçer•!en hiç 
~ gelmediğini görünce korktum ve 
~uğum yerde durakaldım, Her hal

çok hızlı nefes almış, hatt4 belki 
ağlamış olacakton ki, biraz sonra, 

İi'riden onun, bezgin bir sesle ''Sen 
1sin?,. dediğini işittim. Bu ses ne
pı.c;e içime dokunmuştu, kırıldığımı 

~sellim. Biraz sonra ayni ses, daha 
~kalı: "Sen misin?,. diye tekrar et-

Bana o, öbilr oğlu ile konuşuyor
~ş gibi geldi. Boynu blikük bir ses
: ''Hayır, o değil, benim; yalnız 
m!,. dedim. Sonra bir hıçkı!ık duy
µm; karanlık olduğu halde, anne -
~:n yatağında döndüğünü ve kolları-
boşluğa uzattığını göreblliyor

µııı. 

~ni evevlA bir türlü anlıyr.mamtşttm. 
Fakat bunun muhakkak !Azım oldu
ğunu ve bunu da benden başkasının 
yapamıyacağmı söyle-diler ve bu be
ni, tekrar harekete getirdi. İlk gün
lerde sık sık ağabeyimi kıskanır, ve 
onun, o tatlı hatıralarını, "beni hiç 
mi düşünmüyorsun?,, diye ke~erdim. 
Fakat bu uzun sürmedi ve i<;-ime yi
ne ablamın zoru ile bir başka arzu 
doğdu: Annemin, onunla aramızda 

fark göremiyeceği derecede, ağabe -
yime benzemek arzusu ... Bunu başa
rabilmek için çok çaltşton; gizli. giz
li provalar yaptmı, fakat bütün bir 
hafta sonunda ona değil, daha çok 
kendime benziyordum. 

Bir gün konuşurken annem; o ça
lışrrken, ağabeyimin elleri golf pan
talonunun ceplerinde, ayakta durup, 
ıslık çalışı, her zaman, adeta içini 

O gündenberi, sık sık onun ya-
açtığını söylemişti, 

tağına gider ve ona acısını u- * * 
nutturmıya çalışır-

A fabeyimin ısltk çah.şını, arka.dnn. Dışanda, so -
kakta e#len<:ell bir daşlarmdan öğrendim. Ve bır 
şey görsem. veya i- gün gizlice, onun bana henüz pek 
şitsem, hemen gidip, bol gelen, elbiselerini giyerek, ya -
onun önünde tek - vaşıça annemin odasına giriverdim. 
rarhyarak onu eğ - O, bana bakakalmıştı, Uzun bir ga
Jendirmek: isterdim: llbiyet çıl!lığı kopardım: 

:;:ızan ayaklarun havada, başımın ü- - Dinle! 
lerlnde, dik. durur; • o8 nne. bak! _ Ve ellerini golf pantalonumun cep
tuıuYor musun'!., diye bağırırdım. o, lerine sok~rak:, ~hk çalmıya başla -
rada sırada birdenbire gülmiye baş dım, N ü 

t<-T, ben he;ecan ve sevinç içinde, Bu, onu kimbillr, ne kadar uzm S-

blamı çağırıp, geri gelinciye kadar, til. . . 
k -'\·ünün tekrar sır - Birkaç ay sonra, eskı, şen, neşelı 

nun yumuşa ;r ~ t k kendine 
lklam kesildiğini görürdüm. Onu, bin anne, yavaş yavaş e rı;-r . . . 
~ir müşkülAtla güldürebildiğim anla- gelmişti. Şimdi yine eskısi . g~bıydı; 
" k d isted'ğim halde bir torın fakat onun içindeki kırık, hıÇ'bır uı-
ı, o a ar .. ı . rd ' yalnız man düzelmedi ve daima öyle kaldı. 
aşkasma gosteremıyo um, 

Beher Ekmeğin 

Kilosu 950 Grama 

indiriliyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

Milli Korunma Kanununun 
tatbikı için hllkumet emrine ge
ren sene elli milyon lira tahsis 
edilmişti. Bu para şimdiye ka -
dar Ziraat Bankasınca temin o
lunmaktaydı. Bundan sonra, Ban 
ka bu hususta lüzum gördükçe 
bono çıkaracaktır. 

2 - HLlkumet, elinde yol in -
sasına mahsus alat ve edevat bu
lunanlardan bir· beyanname is -
!emektedir. Bu kabil kimseler el
lerinde bulunan alat ve edevatı 
kararın neşri tarihinden itibaren 
bir hafta içinde bir beyanname 
ile bildireceklerdir. Ancak elle
hndeki alat ve edevat on tane
den az ise. bunlar beyannameye 
tiıbi olrnıyacaktır. 

Alman Halkı 

Arasında 

Hoşnutsuzluk 
(Baş tarafı 1 incide) 

Hava akınlarına karşı duyulan 
korkuya gelince, İspanya. ye C~n 
dahil olmak üzere gezdıgım hıç 
bir memlekette bombardımanlar
dan bu derece korkulduğunu gör
medim. İaşe kartı olmıyan ev ka
dını ailesini açlıktan ve ölümlen 
.güç k urtarabilmektedir. Hasta
haneler fena gıda yüzünden has
talananlarla doludur. Konuştu
ğum doktor ve dişçilerin müşte
rileri dişlerinin döküldü,iiünden, 
mide ağrılarından ve dermansız
lıktan şikayet ediyorlardı. Halk 
Hitlere sulh vaainde bulundu,iiu 
için müzaheret etmişti. Hitler 
vaadini tutmadı~ı için bu müza-
hereti kaybetmiştir.. . . • 

Alman muzanerıyetı ımkanı 

Bu sırada kalabalığın arka sırala -
rından birdenbire bir bomba patlar 
gibi, sert ve acı bir ıslık sesi işitil
miştir. Bunu diğer birçok ıslıklar ta
kip etmiştir. Bunun üzerine Amiral 
sarararak çekilmiş, fakat maiyetinden 
biri suratı kıpkırmızı olduğu halde, 
halka doğru ilerliyerek "Fransızlar 
biraz. terbiyeli olunuz,, demiş ve şun
ları ilAve etmistir: 

11
Beaunais'li Fransızlar .. Yabancılar 

size bakıyor ... 
Bu cümle söylcnilmiyecek bir cüm

le idi. Bütün halk bir fırtına gibi 
gürliyerek hakaret.Amlz !;Özler sarfet
mistir. Beaunais'nin kadın ve erkek
leri söyle haykmnışlardll': 

"Kabnhat kimde? Bunu siz istedi
niz. Mütarekeyi kim imzaladı? Fran
sanın kapılarını Almanlara kim açtı? 11 

Paristeki diplomatlar 
Berlin, 22 (A. A.l - Yarı res

mi kaynaktan bildiriliyor: 
"Alman hariciye nezaretinde 

öğrenildiğine göre, Pariste bulu
nan bütün ecnebl diplomatlar VL 
chy'ye gitmiye davet edilmisler
dir. Alman merkezinin siyasi 
mahfillerinde bu davetin sebebi 
olarak Fransız hükumeti merke
zinin artık Paris de,ğ'il, Vichy ol. 
duğu ileri sürülmektedir. 

----
Vichy'ye Bir lhtcr 

(Baş tarafı 1 incide) 
Geçen ağustosun yedisinde, 

Britanya hllkumeti, zafer kaza
nıldığı zaman Fransanın tam is -
tiklalini ve bütünlüğünü temine 
azmetmiş olduğu hakkında gene
ral de Gaulle'e teminat vermiş -
tir. Şimdi Fransanın kurtulması 
için döğüşmiye d evam edenlere 
yardım etmek suretiyle vazifesi
ni ifa edip etmiyceği veyahu t 
Fransanın Almanyanın kuyruk -
!arı safında yer alıp almıyacağı 
hakkında karar vermek Fransız 
milletine terettüp etmektedir. 

Fransız ticaret vapurlaruıa 
verilen talim.at 

Londra, 22 (A.A.) - Fransız 
Bahriye Neza:etinin amiral Dar 
lan namına kontramiral Auphan 
tarafından imzalanmış bir eıtiir -
namesi Ingiliz iktısadi harp ne
zaretinin eline geçmiştir. Bu emir 
namede bütün Fransız ticaret ge
mileri kaptanlarına Ingilizlerin 
eline düşmektense, icabında ge· 
milerini batırmaları tebliğ edil -
mektedir. 

Bir Frarısız gemisi 
yakalandı 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter A
jansının öğrendiğine göre, Bir -
leşık Amerikadan Kazablankaya 
gitmekte olan Fransanın Sch~he
razad petrol gemisi Atlas denızın
de Britanya donanması tarafın -
dan tevkif edimiştir. Bu gemi için 
evvelce hamulesiyle sefer müsaa 
desi verilmiş olmakla beraber ha 
diselerin son inkişafı bu tevkife 
sebep olmuştur. 

Amerikaya mukabele! 
bilmisil 

Paris, 22 (A.A.) - "D.N.B." 

Yan.ııının söndiirülmPsi esna -
'1nda Ciimhurivet Halk Partisi 
Umumi Katibi Doktor Fikri Tıı
zer. Ankara Vali vr Bekdive 
Reisi Nevzat Tandorran. Emni -
yet Miidiirü Sinasi Turga bizzat 
ha11r bulunmuşlardır. 

Otuzu mütecaviz sahıs ifade -
leri alınmak üzere Emniyet Mü
dürlüğüne davet olunmuş ve 
tahkikat gece yarısına kadar sür
müstür. 

Bundan bir müddet evvel. yi
ne ayni sinema binasında bir 
yanııın daha çıkmıs ve söndürül
müstü.Zarar gören binaların si
ı:ıortalı olduğu anlasılmıstır. 

-- -
Afrika Harbi 

(Baş tarafı ı incide) 
Sciasciamanna'nın garbında 

kuvvetlerimiz düşmanın başlıca 
mevzilerine muvaffakıyetle hü -
cum etmişlerdir. İtalyanların 
tanklarla yaptıkları bir mukabil 
hücum püskürtülmüştür. Ricat 
eden düşmana toplarımızla çok 
ağır zayiat verdirilmiştir. Düs -
man muharebe meydanında 100 
den fazla ölü bırakmış, 600 esir 
alınmıştır. İğtinaın edilen malze
me arasında 1 O top ile orta capta 
beş tank bulunmaktadır. Zayia
tımız hafif olmuştur. 

Daha cenupta, piştar kuvvet
lerimiz bir Liva karargahından 
ve üç rıüstemlekc taburundan 
ibaret olan düşman dümdar kuv
vetlerini çevirmiş ve bu kuv -
vetlere hücum etmislerdir. Bu 
mıntakada şimdiye kadar ekse
risi İtalyan olmak üzere 4400 den 
fazla esir alınmış ve 32 top ile 
14 tank ;Minam rdilmistir. 

Hava faaliyeti 
Kahire, 22 (A.A.) - "Tebliğ., 

Libyada, İngiliz ve Cenubl Afri
ka hava kuvvetlerine mensup 
avcı tayyareleri dün Capuzzo 
mıntakasında motörlü nakliye 
kafilelerine muvaffakıvetle hü -
cum etmişlerdir. Bircok kamyon
lar tahrip edilmis. diğer kamyon
lar hasara uğratılmıştır. 
Başka tayyareler, avni mınta -

kada bir askeri kamrıı ve top 
mevzilerini bombardıman etmiş
lerdir. 

Bir gece evvel Barce civarın
da bulunan hedefler bombardı -
marı ""rlilmist.ir. 

ltalyanlardatı ir'itirıam 
edüe.n Tıarp malzemesi 

Sinııapour. 22 IA.A) - Afri
ka muharebelerinde İtalvanlnr
dan iğtinam edilen harp· malze
mesi simdi Singapour müdafaa
sını takviyede kullanılmakta -
dır. İstihbarat Nezareti tarafın
dan burada dağıtılan resimlerde. 
son zamanlarda Ma lezva'vı ziva
rct etmis olan bir Cin askeri h,,_ 
velinin dii!er harp malzemesi a
rasında bulunan ttalvan tank da
fi toplarını tetkik ettiği görül
mektedir. 

Amerikada 

1 ~ Hükumet, beyannamede bildi
rilen ala! ve edevatı satın ala -
<'aktır. Yalnız ellerinde bulunan 
aliıt ve edevatın tamamı veya bir 
kısmı satın alındığı takd irde, 
mevcut işleri tamamen atalete 
uğnyacak olanların işlerini b~z
ınamak üzere beyananmede gos
terdikleri mallan satın alınını -
yacaktır. Bey!ınname verdiği ~al 
de. yirmi gün içinde kendısıne 
bir ihbarda bulunulmazsa., be.
yanname sahibi mallarını dıledı
ği gibi kullanmakta serbest ola-
caktır. . ]'k 

3 _ Gecen sene ithalat hır ı -
!eri kurulmus ve bazı malları 
ithal eden tacirlerin bu birlikle
re girmelerini mecburi kılmıştı. 
Fakat yeni kararla, münhasıran 
iptidai madde ve işletme ınalze
mesi ithal eden sanayi muess~ -
selerinin ithalat birliklerine. ıı~r
meleri mecburiyeti refedilmıştır. 

Fransız makamları, Amerikan li
manlarında demirli Fransız va -
purlarının müsaderesine m ukabe 
le bilmisil olmak üzere, iki A -
merikan vapurunun Marsilya li
manını terketmesini meneylemiş 
!erdir. 

(Baş tarafı 1 incid e) 
Bu son r akamlar, ayni mesele 
hakkında geçen ay yapılan anke
te nazaran, Amerikan donanma -
sının bu işte kullanılması lehin
de yüzde 11 bir tezayüt irae et -
mek tedir. 

Harp ilanını istiyen 
mektuplar alınıyor 

İngilterede Harp Malzemesi 
İstihsalatı 

Suriyede Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

Harekatın ehemmiyeti 
Londra, 22 (A. A.) - "Afi": 

Hür Fransız kuvvetlerinin Suri
yeye duhulü, dün öğleden sonra 
Londrada öğrenilir öğrenilmez, 
cok büyük memnuniyet uyandır
mıştır. Zira, bu, müttefiklerin 
yakın şarkta azami gayret ve 
ilk tesebbüs zihniyeti ile hareket 
kararının yeni bir emaresi ola
rak teliıkki olunmuştur. Bilhas
sa şu bakımdan da ehemmiyeti 
vardır ki Almanların Suriye ve 
İrakta derhal başlıyacak bir se. 
fer için tamamiyle hazır gibi ııö
zükmcdiklerinden emin bulunul
maktadır. 

General de Gaulle'ün Almanya 
ile Vichy arasında aktedilen an
lasmayı reddeden muhtırasının 
arifesinde yapılan bu Hür Fran
sız kuvvetleri hareketi, ayrıca, as 
keri olduğu kadar siyasi ehem
miyeti haiz bir hareket gibi te
Jakki olunmaktadır. 

Vichy aleyhtarlığı 
Londra, 22 (A. A.) - "Times" 

gazetesinin Kahire muhabiri, Su
riye hakkında diyor ki: 

"Vaziyetin inkişafları önünde 
Suriyedeki Fransız kıtaları bü
yük nefretlerini bildirmektedir. 
General de Gaulle lehinde hissi
yatlarını bildirdikleri için Rayak.. 
ta 50 Fransız subayı ve erinin 
tevkif edilmiş olduğu söylnemek
tedir. Haber verildiğine göre, 
Fransız pilotlarının kullanmakta 
olduğu bazı Fransız tayyareleri, 
Suriyeden gelerek Ammanda ye
re inmiştir.,, 

Suriyede ekmek sıkıntısı 
Beyrut, 2 2(A. A.) - "D. N. 

B.": Fransanın Suriye fevkalade 
komiserı General Dentz gazete
cilere beyanatta bulunarak husu
si bir maksatla çıkarılan haber
lere itimat edilmemesini söyle
miştir. Fransız makamları mem
leketin ;ııda maddeleri bakımın
dan iaşesini temin etmiş bulun
maktadırlar. Bununla beraber 
yeni mahsuı idrak edilinceye ka
dar ekmek sıkıntısı devam ede
cektir. Alakadar makamlar her 
ihtimale karşı müdafaa teddbir
leri almaktadırlar. 

İraktaki harekat 
• 

Kahire, 22 (A.A.)- "Tebliğ": 
İrakta: FaJlujah civarındaki hare
kat inkisaf etmektedir. Basra 
mıntakasında vaziyet sakin ol
makta berdevamdır. 

Rabbaniye kampı Alman tay
yareleri tarafından mitralyöz ate
şine tutulmuştur. Hasar hafif
ti,r. 

lı-ak Naibi nezdinde 
/ngiliz JJfaslahatgüzarı 

Londra, 22 (A. A.) - Bağdattaki 
İngiliz elçisiyle irtibat tesis e
dilmesine intlzaren Geral Deııau
ry İrak .11a\1'i nezıiinde maslahat. 
güzar htyifı 'ellllıill$tır" " "-.:r · · 

Himmler Osloya Gitti 
Londra, 22 (A. A.) - Alm~n 

radyosu Gestapo şefi Himmler ın 
Osloya gittiğini bildirmiştir . . o s
loda liman amelesi grev hal inle 
bulunmaktadır. 

karşısında bile halk kütleleri se -
vınç göstermiyorlar. l!:k.seriyet, 
Ingıltere mağlup olsa dahı dıger 
Ingiliz imparatorluk memleketle
rının mücadeleye devam edecegı
ni ve sulhün çok uzak oldugunu 
anlamıştıl'. lzınle gelen askerler 
fethedılen memleketlerdekı mu -
kavemetin ne kadar anudane ol -
duğunu anlatıyorlar. Küçuk es -
nat, dükkllncılar, munevverler ve 
köyllller arasında da geniş mik -
yasta memnuruyetsızıık hüküm 
surmektedır. Ho§nutsuzluk bil -
hassa işçiler arasında ve sureti 
mahsusada evvelce sendikalara 
iştırak etmiş bulunan ya§lı ame
le arasında çok yayılmı~tır. Al -
man propagandası bunlar ıize -
rinde tesir yapamamaktadır.Harp 
uzaaıkça bu ı§çı zumresının de 
muhalefeti artmaktadır. Işçilerın 
hoşnutsuzluğunu arttıran diğer 

bir sebep de haftanın ye~ günün 
de gün!Llk mesainin 12 saatten 
14 saate çıkarılm ı§ olması ve bu
na mukabil fazla mesai saati ıic
reti verilmemesidir. 

Yeni Hırvat Kralının Adı 

Londra, 2 2(A. A.) - Reuter 
ajansının parlô.men to muh a biri 
yazıyor: 

Nevyork, 22 (A.A.l - Ameri -
kan ayan meclisinin bahriye en -
cümeni reisi Walsh, "müttehit A
merikalılar,,, teşkilatının bir top
lantısında hır nutuk söylemiş ve 
inanılmıyacak gibi gözüküyor a
ma, kongre Azaları , hlllen harp 
ilanını talep eden mektuplar al • 
maktadır, demiştir. 

Walsh, gemi kafileleri mesele -
sinin muhakkak surette Alman -
yaya karşı harbi tacil edeceği fik 
r inde bulunmuştur. 

Yeni gemi inşaatı 

Londrada zannedildiğine göre, 
Degaury'nin tayini İngiliz hüku
metinin İrak naibini meşru yük
sek makamına tekrar getirmek 
niyetinde olduğunu göstermekte
dir. 

"Giritte şiddetli döğüs devam 
ediyor. Vaziyete İngilizler hakim 
bulunmakla beraber Almanlar 
pahalı ödemek sartiyle bazı mev-
7Ü muvaffakıyetler kayd!etmiş
lerdir. Almanlar havadan nakle
dilen büyük mikdarda paraşütcü 
kıtaları kullanıyorlar. Ve bunla
rın mikdarı her gün artmaktadır. 

Evvelce bildirilen ihraç teşeb
büsü zannedildiğine göre. küçük 
v.apurlarla yapılmak istenilroiş -
tır. Fakat bu küçük vapurlar 
baskın suretiyle bir ihraç hare
keti yapmıya muvaffak olama -
mıslardır. 

Düşman paraşütçülerinin mu -
vaki<aten birkaç hava meydanı
na hakim olmıya muvaffak olup 
olmadıkları Londrada bilinme -
mektedir. Fakat, ilk indirilen pa
rasütçülerden coğunun öldürül
dükleri veya esir edildikleri an
laşılmaktadır. Simdi cereyan et
mekte olan şiddetli muharebe ha
va yoliyle getirilen düşman tü
meniyle yapılmaktadır. 

Kandiyada vaziyet şudur: "Al
manlar her ne kadar halen sehri 
işgal etmkte olduklarını bildiri
vorsa da bunun manası belki şe
hirde bazı binalara girmis olma
larıdır. Hava meydanı daima kı
talarımızın elindedir. 

Resmo bölgesinde. dün sabah 
erken düsmanın hava mevdanına 
taarruz tesebbiisü muvaffakıyet
le bertaraf edilmisti. Simdi bu 
bölgede kavde deitcr hiç bir mu
harebe vukuu bildirilmemektedir. 

Bu sahil hattı bölgesinin bas
ka yerleri daima elimizdedir. 
Muharebeler ııittikçe siddetlene
rek devam ediyor ve hic şüphe. 
siz bir müddet daha devam ede
cektir. 

Denizde11 ihraç te§ebbüsü 
Düşman dün gece denizden nak 

!edilen kıtalar ihracına teşebbüs 
etmişse de Giride do,ğ'ru ilerliven 
kafile deniz kuvvetleri tarafından 
önlenmiş. iki nakliye gemisiyle 
kıtaat yüklü olması muhtemel 
bulunan mavnalar batırılmıştır. 
Keza kafileye refakat eden iki 
destroyer de batırılmıstır. 

Bugün düşman giride ordu 
nakli için cok daha büyük teseb
büsler yapmştır. Bu sabah 30 va
purdan mütesekkil bir kafile kuv
vetlerimiz tarafından görülmüş
tür. O saatten itibaren yeni ma
lı'.ımat almamıs olmakla beraber 
kuvvetlerimizin bu kafileye hü
cum ettiklerini tahmin ediyorum 
Kafile yolunu Yunan adalarına 
doğru cevirmis bulunuyordu. Ve 
destroyerlerimizle hafif kuvvet
lerimiz kafileye hücum etmek ü
zere idiler. Netice hakkında baş.. 
ka malumat almadım. Fakat bu
gün bir cok muharebeler cereyan 
ettiği bildirilmistir. Gemilerimiz 
kafileye hücum ederken düsma
nın hava kuvvetleri de gemileri
mize hücum etmislerdir. Netice
ler hakkında kat'i bir malumat 
almış olmamakla beraber, Akde
nizde emrimizde bulunan deni~ 
kuvvetlerinin derecesi itibariyle 
bu neticelerin memnuniyet veri
ci olmaktan başka türlü olamı
yacağı kanaatindeyim.,, 

Burada bir mebus, başvekilin 
sözünü keserek, başvekilin Girit
teki kuvvetlere takdir ve hayran. 
lığını ve bu suretle de itimadını 
bildirmesini teklif eylemiştir. 

Churchill, şu cevabı vermistir: 
"Bunu hiç 'şüphesiz yapaca

ğım!" 

Başvekil sözlerine şu suretle 
devam etmiştir: 

"Garip ve şiddetli bir muhare
be cereyan ediyor. Bu muhare
bede bizim tarafımızda hava mü. 
zahereti yoktur. Bunun sebebi 
tayyaremizin olmaması değil. ha
va meydanlarımız mevcut olma
masıdır. Buna mukabil diğer ta
ra~ın da topu ve tankı yoktur. 
İkı taraftan hiç birinin ricati im
kanı mevcut değildir. Bu korkunç 
bir muharebedir. Ve Akdeniz mü
cadelesinin bütün seyrine mües
sir olacak bu çok mühim muha
rebede dövüşen erlere hic şüp
hesiz temenni ve teşçi telgrafı 
,göndereceğim.,, 

Bir mebus şunu sormuştur: 
"Başvekilin, düşmanın tankı oJ 

madığına dair olan sözlerinden 
bizim tanklarımız mevcut olduğu 
manasını cıkarabilir miyiz? .. 

Churchill su cevabı vermiştir: 
"Müzakereyi hiç şüphesiz bu 

vadiye sevketmek niyetinde de
ğilim.,, 

Tayyare meydanlarma 
Tıücum 

Kahire, 22 (A.A.) - "Tebliğ" 
Yunanistanda 20/21 mayıs gece
si, bombardıman tayyarelerimiz 
Alman işgali altında bulunan tay 
yare meydanlarına tam muvaffa 
kıyetle neticelenen hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Eleusis'de yerde duran tayya
reler arasında bombaların infilak 
ettiği görülmüştür. Bir yangın çı 
kanlmıştır. Menedi'de ika edilen 
hasar tesbit edilememiştir. Mala
vi'de birçok büyllk yangınlar mü 
şahede edilmiş ve Topolia'da iki 
yangın çıkarılmıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 22 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ": Alman savaş ve pike tay. 
yareleri dün şarki Akdenizde İn
giliz deniz kuvvetlerine hücum 
ederek mükemmel neticeler elde 
etmişlerdir. Bir saffıharp gemi
siyle altı kruvazöre ve bir torpi
to muhribine büyük çapta bom. 
balar isabet etmiştir. 4 kruvazör. 
de yangın çıkmıştır. Beşinci bir 
kruvazör de yana yatmıştır. Tor· 
pillerle mücehhez İtalyan tayya
releri de bu hücumlara iştirak et
mişlerdir. Ayni deniz mıntakasın. 
da bir düşman tayyaresine de bir 
bomba isabet etmiş ve bir ticaret 
gemisi ajtır hasara uğramıştır. 

Paraşütçüler kurşuna 

dizilebilecek 

Londra, 22 (A. A.) - Bu sa
bahki İngiliz gazetelerinde, Gi
ride halen yapılmakta olan hü
cum ile düşmanın İngiltereyi is. 
gal için icra edebileceği bir te
şebbüs ihtimali arasında muka
yeseler yapmak temayülü mev
cuttur. 

Hakikatte, Giridin müdafaası 
vaziyetile Britanya adalarının mu 
dafaası vaziyeti arasındaki fark 
muazzamdır.Bu farkın en mühi
mini, İngilizlerin Giritte tayyare 
meydanlarına malik bulunmam 
sı ve İngiliz hava kuvvetlerinir 
Mısırdan veyahut Kıbrıstan hare 
katta bulunması, halbuki İngilte 
rede tayyare meydanlarının mua. 
zam bir mikdarda olması teşki 
etmektedir. Tayyarelerin hemer 
derhal müdahale etmek üzere ha 
rekat mahallinde mevcudiyetin 
düşman kıtalarının hava yolu ile 
yere indirilmesi teşebbüsüne kar 
sı koymak icin en mühim unsur 
!ardan birisidir. Diğer clhettrı 
İnııiltere. Giride nazaran fevka 
iade daha büyüktür. ve kuvvet 
li surette tahkim edilmiş bulun 
maktadır. Nihayet, hava yolu i
le istilaya karşı toprağı müdafaa 
ya hazır askerlerin ve müdafa; 
malzemesinin, tank ve toplarır 
mikdarı meselenin bütün vazivet 
değiştirecek mahiyette bir unsu 
runu teşkil etmektedir. 

Socialdemokraten adındaki t s
vec gazetesine ııöre liman amele. 
si grev kararını bir Quisling sen
dikasını kapatmak için yapılan 
tesebbüs üzerine vermiştir. 

Zai(rep, 22 (A. A.) - Doktor 
P avelitch, Ustaşi teşekkülleri ö
nünde söylediği bir nutukta. Dük 
de Spoleto'nun Hırvat Kralı o
larak ikinci Tomislav ismini taşı_ 
yacağını bildirmiştir. 

Salahiyetli kaynaktan öğrenil. 
diğine göre, bu senenin ilk üç a
yı zarfında İngilterenin tank v<' 
top imalatı geçen senenin Kanu
n uevvelde hitaın bulan en verimli 
devresi zarfındaki imalattan yüz_ 
de elli fazla olmuştur. Bu b üyük 
terakki hava baskınlarına rağ
men tahakkuk ettirilmiştir. Ve bu 
terakki gittikce büyüyen b ir tem 
PO ile devam etmektedir. 

Vaşington , 22 (A.A.) - Roose
velt bugün beyanatta bulunarak 
daha çok miktarda, ve daha sürat 
1i gemiler inşa edileceğini ve bu 
gemilerin bütün dünya hür mil -

!etlerinin maruz kaldıkları tehdi
din bertaraf edilmesine yardım 
Pdecek Olan harp aletlerinin de -
niz üzerinde nakline tahsis edile
ceğini bildirmiştir 

11500 kişi rıakledilmi§ 
Ankara, 22 (A.A.l - <Radyo 

ı::awtesil - Colombia radyosu, 
bugün, Giride nakledilen Alman 

İyi haber alan İngiliz mahfi' 
leri: b~gün, memleketlerinin P' 
raşutçu kıtalarına ait olarak tanı 
mış bir üniformayı !abis bulunn 
yan paraşütle atılan düsman a• 
kerlerinin vaziyeti hakkında sc 
rulan suale sarih surett~ cevaı 
vermektedir. Bu l!ibi askerler 
tıpkı. casuslar gibi kurşuna dızi 
lebilır . 
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Sabah, öğle ve 

Macunu 
akşam her yemekten 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayınız 

Yeıneklerin kıTıntıları. ~alyanın 
ifİ-nz ettil;:i n1ikroplar, dı~ardan 
alınan n1uı:ir ınevat karYsında 

rli~ler ve di!? etleri <"~l'r miite
madi~·f"n teınizlenınez!\e l->ozuhnı· 1 
~:a, çüriinıive ınahklın1dur. Çt.i • ı 
riik di~tcr, n1ide ve hnrsak ihti
lfttlrırından zntiirrie~·e kad;ı." her 

nevi hastahğa vol açabilir. 

DIŞ MACUNU İLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam Ye her venwktcn 

sonra ıriinıle 3 ılefa fırcl'lll'lmak sartivle 

DarDhane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden: 

1 - Asgar! o/ 97 saf ve tutya ve :ı.10mL ..... y-..... 1Tlden ari yerl: malt ve 
m:.ıhammen bedel 22750 ve ilk tem natı 1706.25 lira ola!l 35 ton kt.ılçe 
kurıun kapalı zarf usuliyle ek ,jJtmeye kormuştur. 

2 - Mezkür kurşunlarınp ihalesi 9 Haziran 941 pazartesi günü Ea
at 17 de ldaremlzdeki koınisyonda yapılaci::lktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kan unun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaik ile birEkte ilk teminat ve tek Ut mektuplarını nıezkılr günde saat 
16 ya kadar komisyon riyasetine makbuz mukabili verilmesi lfııımdır. 

Şartnameler bet' gUn idareden verilir. · (3981) 

Tenbihi Beledi: 
.. 4/5/941 tarihinden itibaren i~'arı ahire kadar İstanbul Belediyesi 

hudutları dahilinde sarf ve istihlAk edilmek uzere tabıh olunac~k ek
meklerin sıkleti r50 gram olacaktır. Tübıh icabı bu miktar 955 grama 
kadar tefavüt edebilir. Şu kadar ki, 950 gramdan fazlası için bedel talep 
olunmıyacak ve ekmekler 950 gramdan noksan ve7.inle sahlmıyacaktır. 
HilAfında hareket edenler 1608 sayılı Belediye ahk:\mı cezaiye kanunu
na göre cezalandırılacaktır. 

Keyfiyet ilan olunur. (3982) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz kliniklerinde elektrikle işliyen cihazları ve diğer klinik 
işlerinde çalışmak üzere "75" lira ücretli bJr elektrikc;iye ihtlyacımız var
dır. Talip olanlarm Tı:p Fakültesi dekanlığına müracaatları. (3928) 

.................... -.. ····· n u u =-auununn 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kıır.ıluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
' 

Zirai ve ticari her nevi banko muameleleri 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbırsrz taıarruf hesaplarında en az 50 
lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile •t•Oıdakl pl.lna gö· 

re ikramiye daGıtılıcaktır. 11 
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Lira 
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• 
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• 
• 

o lKKAT : Resaplnrmdakl paralar btr !ene tcinde 50 liradan ısa.ılı dOşmı
ycnlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 raz.lasiyle verilecektir. Kur'alat 
senede 4 defa, 11 EylOI. 11 Birinctk3nun, 11 Mart ve 11 Haz.ıran 

tarihlerinde çekilecektir. 
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COCUGUNUZA VERECEGİNİZ 
• 

1 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
• 

Her Çocuk babası, çoc~ığuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyP.yı 
-;eçmekte güçlük çeker. Biz. sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza biı 

Cocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi- tavsiyf ediyoruz: 
Çıınku Çocuk ı\.r,,ıkıope<11' 

çocuğun mektepte 
mektep iı~ında. hattii 
mektepten sonra muh 
taı ol.t ıığu en kıy
metli eserdir 

• Çıiııkü· ÇocUK An,iklo;.Pdis · 
bütiın dünya çocukla 
rına yılbaşı ve ba;, 
ram hediyesı olara~ 

en çok verilen eoerdir 

Çünkü· Her hedıye kırı!ıp 1<.ay· 
bolabilır ,·eyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısı, ço· 
:uğun bayatı üzerınde 

tesir yapacak ve bü. 
tün hayatLnca iz brr '
kacak bir eserdir 

.;ünkfi· Coc-11!< A.1s;klopedisı 
çocuğunuza faydalı ve 
oilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona '>oş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaslık eder 

Çoeuk A11siklopedi11i ikı 
eilttir. fl.1 ükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birde11 (7) liradır. 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 
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\~PARA 
l \ HAYAT YARIŞISI~ 

DİREKSİYONU DUR 

" r T. iş Bankası~ 

. .... -~ .• 
IDARUINI BlllM 1$ BANKASINDA 
iKRAMİYEt..f HESAP- ACAR 

Küçük Tasarruf il-... ~------------------=# ' Hesapları 1941 i , s u·. M E R 
iKRAMiYE PLANI 

Kcısideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
toa, 3 İkinciteşrin tarftılerinde ya
pılır 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lirı 

3 • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 .. =1500.- .. 
4 • 500 • =2000.- " 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • ·~3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 - 20 - =6000- -.................................................. 

BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikası Müdüriyetinden : 
Fabrikamız Tamirhanesinde çalışmak üzere deneme neti

cesinde ve gösterecekleri ehliyete göre ücreti tesbit edilmek 
şartiyle (8-l Tornacı (1) Frezeci (1) Pulanyacı (10) tesviyeci 
(6) döküm kalıpçısı (1) modelci alınacaktır. 

İsteklilerin Fabrikamız müdürlüğüne şimdiye kadar ça
lıştıktan yerlerin bonservislerri ve hüsnü hal varakalariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

KAYIP - Develi askerlik şu
besinden aldı.ğnn 314 doğumlu 

' _! ...................... , 
25 Kanunusani 334 tarihli terhis 
teskeremi kazaen zayi ettiğimden ~ 
yenisini almak icin şubeye mü
racaat ettiğimi ilan eylerim. Top
hane Lüleciler caddesi 20 No. da 
kunduracı Bilitl Yenir Develinin 
Reşadiye mahallesinden Kastın e
fendi oğullarından Hasan oğlu 
Bilal Yener. 

KAYIP - Askerlik terhis tez
keremi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin kıvrneti yok
tur. Rize yiliiyetinin Pazar kazae 
Slf'ln Cingit köyiinden, Derviş o
ğullarından İdris oğlu Mustafa 
1313. 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G AS S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 

istiyorsanız, "IDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 

Satış yeri: TAN • lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından • 
KAYIP - Bakırköy yabancı 

askerlik şubesinden aldığım ter. 
his te1.keremi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
voktur. Şükrii oğlu Sabri Boydaş, 
317 doğumlu. 

Birinci iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları bakımı, üroloji, kulak
boğaz-burun hastalıkları, ve göz n"lstalıkları klinikleriyle radyoloji - fiz
yoterapi enstitüsünde münhal asi~tanlık olduğundan talip olanların Tıp !cı.
kültesi dekanlığına müracaat etmeleri. (3929) 
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TAN Gazetesi 

Başlık maktu olarr ·- "~' 

l i11ci sayfa sa11timi 501J 
2 30() 

11 ; ·:: ·::. ·:. 1~ 
'lii11 sayfasında.. 50 

I' &'·'·~ ..... ~ 

.. ııl 
Sahip Ye Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

' "" Dr. IHSAN SAMl-~ ı 

1 
Ti!~ L ~a~ti!o Aha~~lı~a~ma 1 
tutulmamak ic;in tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin taze a.şıdır . Her 
eczaneda bulunur. Kutusu 45 

' kuru0tur. ' I , ~) 
Doktor Hafız Cemal / 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba.ko her ırün saat 
12 - 6) ya katlar f.tanhul 

Oivanvohı No. 104. 
Tel: 22~98 

2:ı - :; - 1911 

Zarif tehessiimiinzii. anrak DEı\'TOL 

sayesinde temin edebildinı ! 

Sabah ve ak,am ağzımın nefesimi serlnlendiren, 

Oitlerimin minesini lı O sn O muhafaza eden ve 

dişlerime beyazlık ve oarlaklık veren 

OENTOl'dur. 

:-V"V'"V'"V''V""'V""V'"'V"°',.....,,-..r-.~-v"V'"V'"V"-~ 

~ Yeni Mü~teri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson di11or kt: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedim bir misli arttırabilir. Ben bu~ 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, ) 

f Fiatı 50 Kuruş ~ 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
ı - 10 adet transformatör mektupla teklif fstemek suretiyle satın 

alınacaktır. 
2 - l\'tuvakkat teminat 2248,50 liradır. 
3 - Tekli!1erin levaznndan para~ız tedarik edilecek şartnamesindeki 

tarifata uygun olarak 7.7.941 pazartesi günü saat 17 ye kadar J\.tetro ba
nmm 4 üncü katındaki levaznn müdürlüğüne imza mukabilinde ver~ 
olması lilzrrndır. (~931) 

istanbul Defterdarlığından 
Galatada Camii Cedit mahallesinde Öm(>r sokağında kttin eskl ve ye

ni 17, 19 sayılı ve 12600 lira muhammen bedelli iki maıtazanm hazineye 
ait 1/2 hissesi 12/6/941 perşembe günü saat 15,30 da Milli EmlAk Mü
dürlüğündeki kon1i~yonda kapalı zar! usuliylc satılacaktır. Taliplerin tek
li! mektuplarını ihalenin yapılacağı saat 14,30 kadar koıni.syon reisliği
ne vermeleri ve fazla malU.mat için de l\lilli EmlAk 4- üncü. kalenıine 
müracaatları (3978) ----
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BANKASI 
TÜRK ANONhf ~İRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

~tatilleri ve Türkiye Cümhuriyetl ile münakit mukavclen:tme' 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edllmlşllr. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Nıımnrah Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250-000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şdıirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve M \ NCESTER'de 

• 

\ffSIR, KTBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, ffiAK, FİLİS 
TİN ve MAVERAYİ ERDÜN'de 

Merkez V(" SuhC'l€"rİ 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNAN1STAN, SURiYE, LÜBNAl\ 

Filyallcri ve bütün nn.,v1ıi~ 11.,.,.nt~ ,.,. 'vfnhabirleri vardır. 

ller nevi Banka !\tuamclcleri yapar 
Hcsahı cari ve mevduat hC'S3Jllnrı kiisadı. 
Ticari krcdiJ<"r ve \'esaikli krrdiler ldisadı. 
Türkive ve Ecnebi memleketler üzerine keşide <enedat 
i•kofıtosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat . altın ve emtan üzerine avans. 
Senedat tahsit8tı , . .,. c:~lrp _ ...... ___,...,__,._ 

En yüksek emnıvet şartlarını haız kiralılı 
Kasalar Servisi vardır. 

f'iyasanı11 e11 müsait şartlarile (kumbaralı ı•eya 
kumbarasız) tasarruf lıesaplnrı açılır 
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